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 : فلؤملا ةمجرت

 ىف دلو : ىولهدناكلا ليعامسإ دمحم .ظفاحلا نب سيردإ دمع خيشلا وه

 ٠ هتيرق ىف ىئادتب الا هميلعت ىلت . ه ۱۳۱۸ ةنس دنملاب ةلهدناك ةدلب

 نم لك ىلإ لحر مث « هرمع نم ةعساتلا هغولب لبق ميركلا نآرقلا ظفح متأو

 قلتو دنبويد ةيمالسإلا مولعلا راد ةعماجو روبنراهس مولعلا رهاظم ةسردم
 | . اهحماشم ةريخ نم مولعلا

 خيشلاو « ىواهتلا ىلع فرشأ خيشلا ةمألا مكح : هنذتاسأ نمو

 ريبكلا ققحلاو < ىريمشكلا هاش رونأ ةمالعلاو « ىروبنراهسلا دمحأ ليلخ

 . مهريغو نمحرلا زرزع ىتفملاو « ىناهعلا دمحأ ريبش

 + كورك مولعلا رادو ىلهدب ةينيمألا ةسردملاب ًاسردم نيع : هسرد

 روهشملا هباتك فلأو نكد دابآ رديح ىلإ اهدعب لقتنا تاونس عست ثكمو
 اريخأو « الذ دعب هياإ ريشن فوس ( حيباصملا ةاكشم ىلع حيبصلا قيلعتلا ر



 رجاه : تاونس رشع ثكمو : ثيدحلل اخيش « دنبويد مولعلا راد ىلإ عجر

 « روبلواهب ةيسابعلا ةعمانلاب ثيدحلل اخيش ه ١58 ةنس ناتسك اب ىلإ اهدعب

 .ه ١944 ةنس بجر ى هللا ةمحر ىلإ قوت نأ ىلإ روهالب ةيفرشألا ةعمادلا مث

 : ةيبرعلا هتاغنصم

 . روهال عبط « ىراخبلا حيحص ةمدقم - ١

 ۔ روهال عبط « قولخم ريغ هللا مالك نآرقلا نأ ىتيقحت ىن قوثوملا مالكلا - ۲

 . روهال عبط . ردقلاو ءاضقلا ةيئات حرش رردلا كلس »م

 . روهال عبط ٠ تاينلاب لامعألا امنإ ثيدح حرش تاحلاصلا تايقابلا - 4

 . روهال عبط : ناعإلا بعش ثيذح حرش ناوخإلا ةفحن - ه

 . ىريرحلا تاماقم حرش ۔ 5

 هقيقحتل بلاط هذخأ « نيئزج ىلإ لصي ثيدحلا مولع ىف ىتارعلا ةيفلأ : حرش

 | . هاروتكدلا ةلاسرل احب

 . ءازجأ. ةرشع ىلإ لصي ىواضيبلا : حرش

 هللا دبع دمحم دومحم روتكدلا ةليضف خيشلا

 « ناتسكاب ىف ةيبرعلا ةغللا.» هباتك ىف



 مظعو ههجو لالحل ىغبني اك « نيقتملل ةبقاعلاو «٠ نيملاعلا بر هلل دمحلا
 تنأ « كيلع ءانث ىصحأ ال مهللا كاا , هفاش عيفرو هردق ىلعو < هناطلس
 انديس « نيلسرملاو ءايبنألا فرشأ ىلع مالسلاو ةولصلاو. .. كسفن ىلع تقلا 8
 . نيعمحأ هتايرذو هجاوزأو هباحصأو هلآ ىلعو « نييبنلا متاخ دمحم انالومو

 ناك  ىواهدناكلا سيردإ دمحم هالوم ةمر ىلإ ريقغلا دبعلا لوقيف ! دعب امآ
 : ماكحألا تايآ ريسفت ىف رصتخم فلؤم اذه !  نيمآ « هلل وه ناكو هل هللا
 ءالعلا ةودق ىئالومو ىديس هفيلأتب ىنرمأ « مالعلا كلملا مالك نم عباسلا بزحلا نم

 ةيفينحلا ةلملا ددجمو « ةيدمحملا ةمألا مکح نيلماكلا ءايلوألا ةديزو « نيلماعلا

 لعجو هارث هللا بيط ىئوناهتلا ىلع فرشأ دمحم خيشلا انالوم « ةيدنهلا رايدلا ىف
 ديبل ةنسو < ميركلا هباتك ةمد+ انّتفوو . هتاكربو همولعب انعفنو « هاوثم ةنجلا
 . هبابحأو همادخ ةرمز ىف انرشحو < ميلستلاو ةولصلا لضفأ هيلع <« ميخفلا ليلجلا

 هب ىنعفنيو « ميركلا ههجول اصلاخ رصتخملا اذه لعج نأ ىلاعتو هناحبس هلآسأو

 كانإ انيلع بتو « ميلعلا عيمسلا تنأ كنإ انم لبقت انبر « ميمعلا هفطلب « نيملسملاو
 . ميحرلا باوتلا تنأ
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  0تأ أ .

 ر اک ےک

 تا ناپ
 ) اهانددم ضرألاو » : ىلاعت هلوق : ىلوألا ةيآلا.

 ةركلا لكش ىلع تسيلو ةطونسبم ضرألا نأ ىلع ليلد هيف : نامركلا لاق

 ١ . ( .ليلكإلا ىف اذك ر
 « ديزم انيدلو » : ىلاعت هلوق : ةيناثلا ةيآلاو

 متاح أ نبأ هجرخأ . « ةعمج لك ىلاعت هللا ةيئرر وه » : كلام نب سنأ لاق
 . ( ليلكإإلا یئ اذک :

 « بلق هل ناك نمل ىركذل كلذ ىف نإ » : ىلاعت هلوق : ةثلانلا ةبآلاو

 لقعلا نأ ىلع ليلد هيفف . متاح ىلأ نبا هجرخأ . « لقع ىأ » : “هاجم لاق

 . ( ليلكإلا ىف اذك ر بلقلا ى

 لبق كبر دمحب حبسو » : لجوزع هللا لوق : ةعبارلا ةيآلاو
 « بورغلا لبقو سمشلا عولط

 لاق . رصعلا ةالصو رجفلا ةالص دارا نأ ةداتقو. سابع نبا نسع ىور

 لبق : ناتنث ءارسإلا لبق ةضورفملا ةالصلا تناك : هللا همحر ريثك نبا ظفاخلإ
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 - لاق ام رخآ ىلإ رصعلا تقو يف بورغلا لبقو ءرجفلا تقو ىف سمشلا عولط
 .رجفلا ىف رافسإلا ةيولوأ نم ةيفنحلا انتاداس هيلإ بهذ امل ليلد ةيآلا ىف : تلق

 « ةديعبلا ال ةبيرقلا ةيلبقلا ىه ةيلبقلا نم ردابتملا نأل ؛ رصعلا ىف ريخأتلا ةيلضفأو

 ةبيرقلا ةيلبقلاو «© سيلغتلل ال رافسإلل ىه امنإ سمشلا عولطل ةبيرقلا ةيلبقلاو
 . ليجعتلل ال رصعلا ريخأتل ىه امنإ سمشلا بورغل

 « دوجسلا رابدأو هحبسف ليللا نمو » : ىلاعت هلوق : ةسماحلا ةبآلاو

 هللا ركذ هنإ :ىناثلا . لفاونلا هنإ : !ههدحأ ءنالوق هيف ٠ ىلرعلا نبأ لاق

 رد ىف لوقب ناك ال ىبنلا نأ ثيدحلا ىف « رظنلا ی ىوقألا وهو . ةولصلا دعب

 لك ىلع وه٠ دمحلا هلو كلملا هل . هل كايرش ال هدحو هللا الا هلا ال د يوكل

 كحل اذ عني الو . تعن٠ ال ىطعم الو : تيطعأ امل عنام ال مهللا . دق یش

 ل

 ىغبنيال هنأ ىنإ ةراشإ ناك ةسبوتكملا دعب عوطتلا هب دارملا ناك نإ : تلق
 . روثأملا ركذلاب لاغتشالا ردق الإ ضئارفلا نع نئسلا ريخأت

 .تابآ اهيف

 ) مورحملاو لئاسلل قح محلاومأ فو » : ىلاعت هلوق : ىلوألا ةبآلا

 نقلا ىور ا لفيت: : ةا يوم اقع لالا قاد : 4 ىنلا لاقو

 ؟ةوكزلا ىوس قح لاما ىفأ : كو هللا لوسر تلأس : :تلاق سيق تنب ةمطاف نع
 ةوكزلا رك ذف « ةيالا - برغملاو قرشملا لبق مكهوجو اولوت نأ ربلا سيل » : التف

 دارملا نأ ىلع كلذ لدف « هبح ىلع لالا ىنآو » : هلوق دعب ةوالتلا قسن ىف
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 ىلع ليلد ةيآلا اذه ىلعو . ررهمجلا هيلإ بهذ ام اذه . ةوكزلا ىوس قحن قحلاب
 نم مزاي امو محرلا ىوذ ىلعو « نيريقف اناك اذإ نيدلاولا ىلع قافنإلا بوجو
 دنع ةمزاللا قوشحلا ن٠ كالذ ئر ىرج امو ¢« هب عطقتملا لمحو رطضملا ماعطإ

 دنع راتخملاو . ةوكزلا ىح وه قحلاب دارملا : ليقو . لاوحألا هذه نم ضرعي ام
 نإ ةوكزلا تح وه قحلاب دارملا نأب لوقلاو . روهمجلا بهذم وه ةيفنحلا ةداسلا
 ف ةوكزإا عضو زوي هنأ ىلع ليلد هيفف ردابتملا فالخخ هنوك نع رصبلا ضغ
 . ةيناملا فانصألا نود مورحملاو لئاسلا ىلع رصتقا هنأل «دحاو فنص

 « هللا ىلإ اورفف » : ىلاعت هلوق : ةيناثلا ةيالاو

 0 لزب ملام ىلإ نكي مل امم برمهلاب هورسفو < رارفلا باب ى ةيفوصلا هدروأ

 . (ليلكإلا ىف اذك ر ريمشتلا ىلإ لسكلا نمو < ملعلا ىلإ لهجلا نم لاقتنالاب و

 « نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقلخ امو » : ىلاعت هلوق : ةثلاثلا ةبآلاو

 ركب هاكحو « حاكنلا نم لضفأ ةدابعلل ىلختلا نأ ىلع مهضعب هب لدتسا

 . ( ليلكإلا ىف اذك ر ءالعلا نب

I 
 روطلا ةروم

 تايآ اہف .

 مهتيرذ مهتعبتاو اونمآ نيذلاو » : ىلاعت هلوق : ىلوألا ةيآلا

 اذإ امأ ٠ نيينعمل ناتءارقلا : ةلئسم اهيف . « ناعإب مهتايرذ مهانعبتاو » ئرقو

 لع (مهتعبتا» ناك اهسفنب ةلقتسم ةيرذلا نوكت نأ ىضتقيف «ةيرذلل لعفلا نوكي نأ

 . ريغب لجوزع هللا نم مهب اعقاو لعفلا ناك اذإ امأو . هب ظفلتتو ناميإلا لمعت
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 نكلو مالسإلا لقعي ال دح ين رغصلا نم ناك نمل كلذ نوكيف مهيلإ ةبسن ةطساو
 . ةمرحلاو ةمصعلا نم ايندلا ىن هلضفل هنأ مكح هلا هللا لعج

 همأل هتيعبت امأو « هيف فالح الف مالسإلا ماكحأ ين هيبأل ريغضلا عابتا امأف
 نسم عبتي نيدلا ىف هنأ حيحصلاو : الام لوق هيف برطضاو « ءالعلا هيف فاتخاف
 نم ىمأو انأ تنك » : لاق سابع نبا نع خيحصلا ثيدحل <« ةيوبأ كحمأ نم لأ
 همأ عبتاف « سابعلا مسي ملو تا ةا أ كللذو . 6 نرالا نم 0
 مالسإلا لقعف نيرفاك هاونيأ ناك اذإ امأف . نينمؤملا نم اهلجأل ناكو « نيدلا ف
 1 هنإ بهذملا روهشهو < ًاريثك ًافالتخا ءالعلا هيف فلتخاف هب ظغلتو اريغص
 اذک ر نارفاك هاوبأو اريغص بلاط ىنأ نب ىلع مالسإب ةعاج جتحا دقو . السم
 . ( ىبرعلا نبال ماكحألا باتك ىف

 « نقفشم انلهأ ىف لبق .انك انإ » : ىلاعت هلوق : ةيناثلا ةيالاو

 . ليلكإلا ٤ اذك ( ود وهو فقافشإلا باب ف 5 ةيفوصلا هک زرا

 موقت نح كبر دمحم حبسو » : ىلاعت هلوق : ةثلاثلا ةيالاو

 « موجنلا رابدإو هحبسف ليلا نمو

 نسم موقت نيخ : لوألا : لاوقأ ةعبرأ هيف « موقت نيح » : ىلاعت هلوق
 هلإ ال ‹« لدمحمو مهللا كناحبس » : سلما نم موقي نيح لوب نأ وهو ‹ سلجلا

 نوكيا « مونلا نم موقت نيح : قىثلاو . « كيلإ بوتأو كرفغتسأ « تنأ الإ
ESE؛ارااو ا رهظلا ىهو - ةلئاقلا جو نم موقت نيح :ثلاثلاو 5 همالك هب  

 كناحبس » : ةبوتكملا ةالصال ماق اذإ لوقي نأ وهو « ةالصلا حاتتفا دنع حيبستلا
 ناك هنأ ه3 ا :يبنلا نع یور دقو : ٥-٠ ردآ ىلإ . كامسا كرابتو كدمحو مهلا

 لا نم اوراتخا انه ىف ةيفنخلا ةداسلل ةجح نوكيف ¢ ريبكتلا كعب كلذ كوشي“

 . ةالصلا حاتتفا دنع

00 
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 ءاهتفلا ضعب هب لدتسا : ىنامركلا لاق « موجنلا رابدإو » : ىلاعت هلوقو

 راتتسالاب كلذ اإو اه رابدإ ال موجنلا نأل « لضفأ حبصلا ةولصب رافسإلا نأ ىلع

 لياكإلا ىف اذك ) نويعلا نع ( . ٠

 مجنلا روس

 . ناتيآ اهيف

 « مكسفنأ اوكزت الف » : ىلاعت هلوق : ىلوألا

 قو . مكتاعاطب اوبجعت الو « ةراهطلا ىلإ اهوسبنت الو اهوحدمت ال ىأ

 لاقف ةرب تيمسو « مسالا اذه نع ىم فتي هللا لوسر نإ : ةملس ىبأ
 و
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 : اولاقف . مكنم ربلا لهأب ملعأ هللا نإ « مسفنأ اركز الو : ایی هللا لوسر
 سیو

 . - مالسلاو ةالصلا امبيلع - ليئاكيم و لي ربحي ىمستلا

 « ىعس ام الإ ناسنإلل سيل نأو » : ىلاعت هلوق : ةيناثلا ةيالاو

 ناسنإلا فرصت زاوج عانتما ىف هب جتحي : هللا همحر ىزارلا ركب وبأ لاق

 ىعفاشلا مامإلا جتحاو . ىهتنا  غلابلا لقاعلا رحملا ىلع رجحلا لاطبإ ىف هريغ ىلع

 لوقلا ىلإ روهمجلا بهذو « قوملا ىلإ لصي ال ةءارقلا باوث نأ ةيآلا هذهب

 لاق : ىواضيبلا ةيشاح ىف  ةدايزو ىسحلا هللا هقزر  هدازخيشلا لاق . لوصولاب

 درع داما 3 عنو املا نأ داوم : سابعلا وأ نيدلا تت خيشلا

 فقوملا لدأل عفشي مالسلاو ةالصلا هيلع هنإ اضيأو . ريخلا لمعب عافتنا وهو

 ٠ راثلا نم جارخإلا ىف رئابكلا لهأل مث « اهوخد يف ةنجلا لهأل مث ء باسحلا ى

رالا ف نا ةورتعيو نوعدي ةكئالملا اضيأو . ريغلا ىعسب عافتنا اذهو
 : ن
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 .ريخلا لمع ضجمب عافتنا كلذو «مهءابآ لمعب ةنجلا نولخدي نينمؤملا دالوأ اضيأو
 ١ . عاجإلاو ةنسلا صنب هنع قتعلابو هنع ةقدصلاب عفتني تيملا اذكو

 . اصخلم همالك

 لمعب عافتنالا لوصح ىف ىعطق و وه ام ةنسلاو باتكلا ىف درو دق ةلمجلابو

 ةنسلاو باتكلا فلاح الثل اهبيجوت نم دب الف « ةبآلا هذه رهاظ ىناني وهو « ريغلا

 « ناسنإلل » ىلاعت هلوق ىف ماللا نإ : لوألا . اهوجو هل اوركذف + ةمآلا عاجإو

 :لوقي نأ ناسنإلل سيلو « هلمعالإ كلمي ال ناسنإلا نأ ىنعملاو «كلملا صاصتحال

 حلاص بأ ةياعر وأ ةعافشب ةمحر نم نوكي ام امأو . هيعسو هلمعل الإ اذك ىل
 نأ هعسي الو ناسنإلل وه سيلف « كلذ وحن وأ تانسح فيعضت وأ حلاص نبا. وا
 «باوثلا ءادهإ فاني ام ةيالا ىف سيل ذئئيحف . زوجت ىلع الإ اذكو اذك ىل : لوي
 وأ ئدهملا ءاطعإب هنأكف هل ىدهملا كلم امأو ؛ ىدهملا نم الإ ةقيقح ءادهإ ال ذإ

 لصفلا قيرطب امأو + للا باب E سلا وق

 :ناسارمخ ىلاو لأسو . قاقحتسالا مال هدنع ماللا لعلف . ا
 فعاضي هللاو » : ىلاعت هلوق عم ةيآلا هذه نع لضفلا نإ نيشحلا رهاط نب هللا دبع

 . ىلاعت هللا ءاش ام لضفلاب هلو « ىعس ام الإ لدعلاب هل سيل 0

 . نيسحلا سأر هللا دبع لبقف

 ىنوسو مهاربإ موق ىف مكحلا اذه ناك : ةمركع لاق : ىناثلا هجولاو

 ثيدح هيلع لديو . هريغ ىعس ام اهنع ناسنإللف ةمألا هذه امأو ؛ مالسلا امهماع

 . « معن : مالم لاق ؟ امنع تعوطت اذإ ىتأل له » ةدابع نب دعس -

 : ىلاعت هلوقب ةخوسنم ةبآلا نأ سابع نبا نع ىور ام : ثلاثلا هجولاو

 ةئلثلا هوسجولا هذهو . « مهتيرذ مهب انقل ناميإب مهتيرذ مهةعبتاو اونمآ نيذلاو د

 . هريسفت قف ف ىسولالا اهرك كد
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 لمعب نوعقتني مهف نونمؤملا امأو ؛ رافكلاب ةصوصخم اهنإ : عبارلا هجولاو

 ىأ « لس بلقب هللا ىتأ نم الإ نونب الو لام عفني ال موي» : ىلاعت هلوقل « ريغلا

 . كرشلا نع هتمالسل ريغلا لمبعب عفتني نمؤملاف ؛ كرشلا نع ملام

 نوكي نأ لماعلا ىون اذإ وه امنإ ريغلا لمعب عافتنالا نإ : سماجللا هجولاو
 عفتني ال لئنيحف باوثلا ءادهإ وني ملو هسفنل المع لمع اذإ امأو ؛ هريغل هلع باوث

 راصو « هنع ليكولا ةلزنمب راص هريغل هلمع باوث نوكي نأ ىونو لمع اذإو « ريغلا
 ةقيقح هسفنب ىعس ام الإ ناسنإلل سيل نأو : ليق هنأكف . اكح هلمعب اعفتنم ريغلا

 . امكح لكوملل لمع ليكولا لمع نإف < امكح وأ

 ثيدحلا بتك ىف ةلصفم اهنأل ؛« لصفملا ف دوجسلا ةلئسم انكرت : هيبنت

 . اهيلإ عجارياف « هقفلاو

 رمقلا روس

 : یهو ةيآ اہف

 « رضتحم برش لك مينيب ةمسق ءاملا نأ مهئبنو » : ىلاعت هلوق

 . مهل ًاموي ءاملا برش اولعج مہنأل « ءاملا ىلع ةأياهملا زاوج ىلع ليلد اهيفف

 امنإو ةمسق كلذ ىمس دق ىلاعت هللا نأل « عفانملا ةمسق ةأياهملا نأ ىلع اضيأ لديو

 زاوج ىف كلذب نسحلا نب دمحم جتحاو . لصألا ةمسق ال ءاملا ىلع ةأياهم ىه

 نم عئارش ىر. ناك هنأ ىلع هلوق نم لدي اذهو ..هجولا اذه ىلع ءاملا ىلع ةأياهملا

 ماكحألا باتك ىف اذك ر اهخسن تبثي ملام ةتباث ءايبنألا نم انلبق

 . ( هللا همحر صاصجل
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 . تايآ اهيف

 نازيملا ىف اوغطتال » : ىلاعت هلوق : ىلوألا ةيآلا
 . « نازيل اورسخت الو طسقلاب نزولا اوميقأو

 . ( ليلكإلا ين اذك ر هيف سخبلا مرحتو نزولا ىف لدعلا بوجو هيف
 « كبر هجو بيو ناف املع نم لك » : ىلاعت هلوق : ةيناثلا ةيآلا

 قالا نود ام لالحمضاب هورسف و ءانفلا باب ف ةيفوصلا ةدزوأ

 . ( ليلكإلا ف اذك ر

 «  ةبآلا - سنإلاو نجلا رشعم اي » : ىلاعت هلوق : ةثلاثلا ةيآلاو

 ًاباوث نجل عمسن ام » : هل ليق هنأ كاحضلا نع متاح ىنأ نبا جرخأ

 هذه يف اهباقعو اهباوث لعج هنإ ؟ نمحرلا ةروس أرقت امأ : لاق ؟ نآرقلا ىف
 نم « ناتنج هبر ماقم فاخ نملو » : هنع رخآ هجو نم هنع جرخأو . « ةروسلا

 . ( ليلكإلا ىف اذك ر سنإلاو نجلا
 « ناسحإلا الإ ناسحإلا ءازج له » : ىلاعت هلوق : ةعبارلا ةيآلاو

 كنأك هللا دبعت نأ » ثيدحلا ىف امم هورسفو ناسحإلا باب ىف ةيفوصلا هدروأ
 . ( ليلكإلا ىف اذك ) قئاقحلا باوبأ عيمجل مسا هنإف « هارت

 « ناج الو مهلبق سنإ نهثمطي مل » : ىلاعت هلوق : ةسماحلا ةيالاو

 مهنَأو « ةنجلا نولخدي نجلا نأو « ةيننإلا ناجلا حاكن ناكمإ ىلع هب لدتسا

 . ( ليلكإلا ىف اذك ) تايسنإ سنإلاو تاينج نوحكني
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 ةعقاولا ةروس
 2 اپا ايف

 هسع ال« نونكم باتك ىف مرک نآرقل هنإ» : ىلاعت هلوق : ىلوألا

 « نورهطملا الإ

 بونذلا نم نورهطملا ةكئالملا نيرهطملاب دارملا نإ : امهدحأ « نالوق هيفو

 نم نوفنكملا مهو « ثادحألا نم نورهطملا هب دارملا نإ : ىناثلاو . ىصاعملاو '

 : هتخأل لاق هنع هللا ىضر رمع مالسإ ثيدح ى كلام نب سنأ ىور امل . نييمدآلا

 الإ هسميتال ةنإ «شجر كلثإ : تلاقف « نوءرقت متتك ىذلا باتكلا ىنوطعأ »

 ةرهاظت« رابخأ ىف اي ىنلا نع یورو . « ًأضوت وأ لستغاو منقف ؛ نورهطملا
 بهذ اذلو . « رهاط الإ نآرقلا سمي الو » :مزح نب ورمعل هباتك ىن بتك هنآ

 الإ فحصملا سم ثدحملل زوم ال هنأ لإ - ةيفنحلا ةداسلا مومو - روهمجلا

 . هلع لصفنم یش ةطساوب

 افشاك ثيدخلا ءاج نيينعملل المتمم تناك" امل ةيآلا نأ ةيآلاب لالدتسإلا هجو و

 مالكلا نأ اذه ديويو . ثادحألا نم نورهطملا مه نيرهطملاب دارملا نأ انيبم دارملا

 نإو . ةراهط ىلعنكي مل نمل هسم ىيلي الو ىغبني ال : ىنعلاو « نآرقلا ميظعتل قوسم
 نيفاكملل ظاقيإو عامسإ اضيأ وهف ساجرألاو ساندألا نم نورهطملا ةكئالملا هب دي ۴

 ٠ ةرهطم ديأب الإ اهوعفر ال نأو ةمركملا فحصلا اومركي نأب « سانلاو ةنجلا نم
 .. رهطأو ىكزأ وهف رافغتسالاو ةبوتلا ءامب هبلق رهط نمر . ةرربلا ماركلا ةرفسلا لثم
 .زوثحبي رهاضلا ءاهقذ . هتاروأو هشوفن سمل طرش لوألاو ءهيناعم سمل طرش اذه

 یاو , مظنال مسا نآرقا' ر «نطالأ سم نع نوثحبي نطابلا ءاهّمفو رهاظلا سم نع
 يوي فيك و « نطابلاو رهاظلا بدأ نيب عمجي نأ ىغبنيف ؛ ًاعيمج

 ؟ .ىنعملا ىلإ لضي نل ظفللا مي تحل « نطابلا بدأل



 )ر

 « ميظعلا كبر مساب حبسف » : ىلاعت هلوق : ةيناثلا ةبآلاو

 قفاغلا بويأ نب ىسوم انثدح نمحرلا دبع وبأ انثلح : دمحأ مامإلا لاق

 هللا لوسر ىلع تلزن امل : لاق' ىنهجلا رماع نب ةبقع نع رماع نب سايأ ىنثدح .

Eتلزب الو « مكعوكر ىف اهودعجا : لاق أ ميظعلا كبر مساب حبسف »  

 « مك دوج يف اهولعجا : ا هللا لوسر لاق « ىلعألا كبر مسا حبس »

ناو دواد وبأ هاور اذكو )
 . ( هجام 

 .ةيدحلا ةروس

 : یهو « ةيآ ايف

 ءاغتبا الإ مبيلع اهانبتك ام اهوعدتبا ةينابهرو » :ىلاعت هلوق

 « اهتياعر قح اهوعز اف« هللا ناوضز .

 . نيدلا ىف هللا هب رمأي مل ام عادتبا : امهدحأ « نيهجو نم مهل مذ هيفف
 .بجي لفنلا نأ ىلع هب لدتسيف ؛ ةبرق هنأ ىلع « هومزتلا امب مايقلا مدع : ىناثلاو

 افالح ةيفنحلا ةداسلا بهذم وهو <« هدسفأ اذإ هءاضق بحنو < عورشلا دعب هماختإ

 :بحأ نأ ىللعو: « ءافولا بوجو عم_رذنلا ةيهارك ىلع هب لدتسيو . ةيعفاشال

 ىراخيبلا جيجص.:ىف اک هكرت هل هرك ًاعوطت داتعا نم نأو ءاهمودأ هلا ىلإ لامعألا

 . ا هللا دبعااي » .:. يا هللا لوسر ىل لاق :.:لاق صاعلا نبو رع نب.هللا دبع نع
 . « ليللا مايق كرتف ليللا نم موقي ناك نالف لثم نكت ال

 هلوق ىلإ هللا ىلإ ىكتشتو اهجوز ىف كلداجن ىتلا لوق هللا عم دق »

 « ميلأ باذع نيرفاكللو . هللا دودح كلتو - .

 . لئاسم تايآلا هذه يت



 و

 ةلرخغ ف تلو : ىوغبلا مامإلا لاق : لوزنلا ببس ىف ىلوألا ةلئسملا

 اهدارأق مال هب ناك و مسجلا ةنسح تناكو تماصلا م نب سوأ تحن تناك ةبلعث تنب

 راهظلا ناكو. -لاق ام ىلع مدن مم : أ رهظفم لحنا : امل لاف © تبأف

 . ىلع تمرح دق الإ كنظأ ام: : اهل لاقف - ةيلهاجلا لهأ قالط نم ءاليإلاو

 امنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاعو ءال هللا لوسر تتأو !قالط كلذ ام هّللاو :تلاقف

 ىجوزت تماصلا نب سوأ ىجوز نإ * هللا لوسر اي : ثلاقف + هسار قش

 قرفتو « ىنابش ىنفأو « ىلام لكأ اذإ ىتح ‹ لهأو لام تاذ ةينغ ةباش انأو

 ؟ هب ىنشعنتو هايإو ینعمج “یش نم لهف ..مدن دقو ؛ ینرهاظ « ىنسربكو « ىهأ

 0 ‹ هللا لوسراي : تلاقف . هيلع تمرح : : ا هللا لوسر لاقف

 ةف : ىلإ سانلا بحأو « ىدلو وبأ هنإو <« ًاقالط ركذ ام ! باتكلا كيلع

 دق 2 ىندحوو ىتقاف هللا ىلإ وكشأ : تلاقف . هيلع تمرح : ا هللا لوسر

 تمرح دق الإ كارأ ام : : ای هللا لوسر لاقف . ىنطب:هل تضفنو ىتبعحص تلاط

 لاق اذإو < ی هللا لوسر عجارت تلعجف : *ئشب كنأش ىف رموأ ملو « هيلع

 ةدشو يتقاف هللا ىل اإ وكشأ : تلاقو تفته « هيلع تمرح : كيو هللا لوسر اه

 . اوعاج ىلإ ميتهحض نإو ءاوعاض هيلإ مهتممض نإ اراغص ةيبص .ىل نإو « ىلاح

 ىلع لزنأف مهللا « كيلإ وكشأ ىنإ م: لوقتو ءامسلا ىلإ اهسأر عفرت تلعجو

 قش لسغت ةشئاع تماقف . مالسإلا ىف راهظ لوأ اذه ناكو ٠ جرف تالیف نامل

 تلاقف..! هللا ىن اي كادف هللا یلعجب « یرمآ ىف. رظنا. : تلاقف رحآلا هسأر

 مو ا هللا لوسر هجو نيرت امأ « كتلداجمو تاثيدح ىرصقا : ةغئاع

 :اذ لاق ىحولا ىضق الف- -تابسلا لغم هذخأ هيلع لزز اذإ ةع هللا لوسر ناكو -

 ىلا لوق هللا عمم دقو زای هللا لوسر هيلع التف « هتعدف < كجوز ىعدا

 ! اهلك تاوصألا هعربس عسو ىذلا كرابت : ةشئاع تلاق . « - تايآلا  كلداجت

ىف انأو الي هللا لوسر رواحتل ةأرملا نإ
 ىلع ینو اهمالك سعب عمسأ تيبلا ةيحان 

 . ىوغبلا مالك ىمتنا . تايآلا هللا مهم دق هللا لز نأ ذإ هضعب
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 وهو رهاظ ردصم ةغل راهظلا نأ معا ٠ راهظلا ةقيقح ىف ةيناثلا ةلئسملا

 فالثخاب ًاظفلو ىنغم .رهظلا ىلإ ةعجار ةفلتحم ناعم هب داريو « رهظلا نم ةلعافم

 هرضن اذإ هرهاظو ٠ هرهظب هرهظ لباق ىأ ارمع ديز رهاظ : لاقيف ؛ ضارغألا
 اهدخأ سبل اذإ نيبو نيب رهاظو « هرصن اذإ هرهظ ىوق : لاقي هنأ رابتعاب

 هتأرما نم رهاظو ,بوثلل ًارهظ رحنألا اههنم الك هب ليام لعج رابتعاب رخآلا قوف
 هسفرعو . تايآلا تلزث ىنعملا اذه يلو ؛ ىأ رهظك ىلع تنأ : ال لاق اذإ

 ءزج وأ سأرلاك لكلا نع هب ربعي منم وضع وأ ةحوكنملا هيبشت هنأب اعرش ةيفنحلا
 نءىكحو . هيلإ رظنلا مرح وضعب وأ ديبأتلا ىلع هيلع مرحب بيرقب ثلثلاك امم عئاش
 ال هنموضع وأ ةرهاصم وأ عاضر وأ بسن نم مرحمب امف وضع وأ اهبيبشت هنأ ةيعفاشلا

 ىع« دصق نإ «سأرلاو نيعلاك امل رك ذي ىذلا وضعلا اذكو ءردصلاو ديلاك ةما ركلل ركذي

 . حصألا ىف قلطأ وأ ةماركلا دصق نإ ال ؛ مألا وحن ميرحتب هيبشنلا وهو راهظلا

 بتك ىف ثاذ ليصفتو . ةحرلا هيلع ىعفاشلل ميدق لوق مألاب مرحلا ضيصختو
 ۰ . نيقيرفا هقفلا

 - مالسإلا لوأو : ليق  ةيلهاجلا يف اقالط قباسلا ينعملاب راهظلا ناك و

 نكي مل : ليقو « هيف ةعجر ال ةدبوم ةمرح بجوي اقالط ناك هنأ مهضعب ىكحو

 ركذو . هربغ حكنت ةيلخالو جوز تاذال ةقلعم قبتل لب هجو لك نم اقالط

 لاق اذلو ٠ بائتجالا ىلع نيميلاب ادك وم اقالط .هنودعي اوناك مهنأ ةلجألا ضعب

 . ( 18 : 5) ىناعْما حور يف اذك .نيتبئاشلا هيف نإ : ةيعفاشلا

 تنأ : هتأرمال لاق نويف اوفاتخا : مآلا ريغب راهظلا ىف ةثلاثلا ةلئسملاو

 الوق وهو « رهاظم وه : انباحصأ لاقف « هنم مرحم تاذ وأ « ىتخأ رهظك ىلع

 « مألاب الإ حصي ال راهظلا نأ اههدحأ نالوق ىعفاشللو . كلامو ىعازوألاو ىروثلا

 تناكو مآلاب زاهظلا حص ال : ركب وبأ لاق . مراخما تاوذب حصي هنأ رحنآلاو

 ف نونيب قرف ال ذإ « نبب راهظلا حصي نأ بجو ميرحتلا ىف ملاك مراحملا تاوذ
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 بسلا مدع عم حيص ةعاضرلا نم مألاب راهظلا نأ ىرت الأ . ميرحتلا ةهج «.
 راج نع انباحصأ لوق وحن ىورو . مراحلا تاوذ رئاس كلذكف ؛ ميرحتلا دوجول
 نيذلاو » : ىلاعت هللا لاق امل اضيأو . ءاطعو « ميهاربإو « نسحلاو « ديز نبا
 مأل صصخب مل ذإ ؛ مرحلا تاذ لكب راهظلا ىضتقا « مهئاسن نم نورماظي

 اهريغ نود .

 ىنآللا الإ مهتاهمأ نإ « مهتاهمأ نه اهو : ىلاعت لاق ادمل : لبق نإف
 نبنأل تاهمألا ركذ امنإ : هل ليق . مألاب راهظلا دارأ هنأ ىلع لد « مهندلو

 نورهاظي نيذلاو » : هلوق نوكي نأ ىنني ال كاذو < ا
 نسل نبأ ىلاعت ربخأ اضيأو .مراحملا تاوذ رئاس ىف امومع « مهئاسن نم

 ف ملا اذه باجيإ كلذ ىضتقاف < روزو ركنم اذه موق نا مهناهمأب

 ىه تسيلف ىتخأ رهظك ىلع تنأ : لاق اذإ هنأل « مراحملا تاوذ رئاسب راهظلا

 . صاصخلل نآرقلا ماكحأ ىف اذك . روزو لوقلا نم ركنم اذهف < هتيخأ

 نيذلاو » : لاق ىلاعت هنأل « ةأرملا راهظ حصيال هنإ .: 00

 امإو «نوجاوزأ نم مكنم نرهظي ىتآللاو :لقي ملو « مهئاسن نم ٠ نورهاظي

 أ. لاجرلا ىلع راها

 « مكنم نورهاظي نذلا» : ىلاعت هلوق : صاصجلا لاق :ةسماحلا ةلثسملاو

 لهأ نود نونمؤملا هب صوصخم راهظلا نأ ىلع لدي كلذو < نایب اطيح

 : هيلع هللا ةه خر ياشا لاقو « اندنع ىذلا راهظ حصي الف . - ةمذلا

 8 ١ ا ع

 ءاهقفو مهدعب نمو فلسلا فلتخا : ةمألا نم راهظلا ىف ةسداسلا ةلسملاو
 : لاق سابع نبا نع دهاجم نع ميركلا دبع ىورف ‹ةمألا نم راهظلا ين راصمألا

 4 ىبعشلاو ¢ ميهاربإ لوق اذهو 3 « راهظ ةمأ نم سيل هنأ هتلهاب ءاش نم و
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 «ىعخنلاو « ريبج نبا نع ىورو .. ىعفاشلاو « انباحصأ لوق وهو « بيسملا نباو

 « كلام لوق وهو « راهظ وه : اولاق"راسي نب ناملسو « سواطو « ءاطعو

 لاق..: ركيوبأ لاق . حلاص نب نسحلاو «.ثيللاو ٤ ىعازوألاو. « ىروثلاو
 ىلإ راهظلا نم فرصني ظفللا اذهو « مهءاسن زم نورهاظي نيذلاو » : ىلاعت هللا
 تكلم ام وأ نهءاسن وأ » : ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو « ءامإلا نود رئارجلا

 حص ال كلذ ال ول « رئارحلا « نهءاسن وأ » .: هلوق نم موهفملا ناكف « نوناعأ

 « هسفن' ىلع فطعي ال ءىشلا نأل « هيلع « نهناعأ تكلم ام وأ » : هلوق فطع
 ىف اذك ر نيميلا نود .تاجوزلا ىلع ناكف « مك ءاسن تاهمأو » : ىلاعت لاقو

 . ( هيلع هللا ةمحر صاصحلل نآرقلا ماكحأ.
 : ع

 « اروزو لوقلا نم ًاركنم نولوقيل مهنإو » : ىلاعت هلوق : ةعباسلا .ةلئسملاو
 دقف هنع ىلا بكتزا نم نأو « نالطبلا ىضتقي ال ىهنلا نأ ىلع ليد هيف

 بجوأو اركنم راهظلا لعج لج و زع هللا نإف ؛ :عارشلا دنع ماكحألا هيلع بترتي
 . - لوصألا:بتك ىف ليضفتلاو  ةرافكلا هيلع

 ىف روكذملا دوعلا ريسفت ىف ءالعلا و ذر ىف ةنماثلا ةلكسملاو

 5 ' لاوقأ ىلع « اولاق ال نودوعي م » 9 ىلاعد ھلو

 لوق وهو.« راهظلا ظفل ريركت وهو <« زهاظلا أ هنيلإ ينفذ ان: لوألا.

 ة-يلاعلا 3

 نع توكسلا : اولاق ال دوعلا ىنعم نإ : هللا هحر ىعفاشلا لوق : یناثلاو
 لاخلا ىف راهظلا بيقع اهقلط نإذ < هيف اهقلطي نأ هنكمب انامز راهظلا دعب قاللعلا

 o نامي ا رس ' اهدحأ تام وأ

 . طولا ىلع مزعلا نع ةرابع دوعلا نأ وهو « كلام لوق: ثلاثااو
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 ةجابتسا نع ةرابع دوعلا.نأ. وهو « ةفينح بأ مامإلا لوق .: عبارلاو .
 يف هلو ريثأترالؤ هال نود ىئطولا ميرحتل: اصوصخم اناك اذإ راهظلا نإف ؛ اهب عتمتلا

 . راهظلاب همرح ام ةحابتسا ىلإ دوعلا وه دوعلا نوكي نأ بجو حاكتلا مثالا

 زاوج ىضتقي «ةسبقر ريرحتف» : يلاعت هلوق رهاظ نإ : ةعساتلا ةلئسملاو

 ةرافك لثم نامعإلاب اهديقي مل.ىلاعتو هناحبس هنإف ؛راهظلا ىف ةرفاكلا ةبقرلا قاتعإ

 . ناعيإلا ايف طرتشي ملو « ةبقر قتعأ» : رهاظملا مَ هلوق كلذكو « لتقلا

 ىلع هضعب صوصنملا سايق زاوج عانتمال « لتقلا ةرافك ىلع اهسايق زوجي الو:

 لوق اذهو . خسنلا بجوي اندنع كلذو صنلا:ين ةدايز باخ ةئيف نآلو. ن نضعب

 . مهاربإو ۽ دهاج وت ءاطعو « حلاص نب نسحلاو « ىروثلاو « ةيفنحلا انباحصأ

 ئزجي ال هنأ نسحلا نع ىورو « رفاكلا ئزجي هنأ نسحلا نع نيتياور دحأو

 صخلم ر ىعفاشلاو.« كالام لوق وهو « ةنمؤملا ةبقرلا الإ تارافكلا نم ىش ىف

 . ( هللا همحر صاصجلل نآرقلا ماكحأ نم

 ىنآلاو ركذلاو « ةريبكلاو ةريغصلا ئزجت هنأ ىلع ليلد هيف اضيأو

 مصألك ةعفنملا سنج تئاف نكي ملام ئرجي هنأ ىلع ليلد هين ًاضيأو
 ‹ لماكلا ىلإ فرصني قلطملا' نأل « هيلجر ىدحإ وأ هيدي ىدحإ عوطقمو ررعألاو

 .( ىدمحألا ريسفتلا يأ اذكر ةروكذملا بويعلا نم ملاسلا وه لماكلاو

 یا 0 « دلولا مأ قاتعإ زوج ال هنأ ىلع ليلد هيف اضيأو ٠

 اقحتسا [بمنإف ردملاو دلولا ما امأ . ةرافكلا ىف مهوحنو < ةباتكلا نع ىدأ اذإ

 « اهعبب عنمي قاتعلا قح نم اهل تبث ام نأ ىرت الأ . ةرافكلا ةهج ريغ نم قتعلا 1

 اذإ بتاكملا امأو . ًاقحتسم ًاقتع لجع امنإف اهقتعا ىتف ؟ اهنع كلذ خسف حصي الو

 ىف اذك « ةرافكلا ف ئزجي الف لدب هقتع نع هل لصح دقف ائيش ىدأ

 ةبقر قاتعإةرافكلا يف ىزجي امنإ هنإ : مالكلا لصاحو . صاصجلل نآرقلا ماكحأ
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 ينل انهو ٠ ةرافكلا ىف اهريرحت لبق الصأ قتعلا تحت قحتست مل هجو لك نم ةكولمج

 . ايش ىدأ و بتاكملاو ريدملاو دلولا مأ ين دوقفم

 .نأ رهاظمال : نسحلا لاقف « راهظلا هم ۴ اف وفلتخا : ةرشاعلا ةلئسملاو

 : لاق ىلاعت هنأل «رشابي وأ لبقي نأ زوي : ءاطع لاقو . جرفلا نود ايف. عماجي

 . هسفن غاقولا « اساّتي نأ لبق نم» : ةداتقو ىرهزلا لاقو . « اساّي نأ لبق نم »
 :اهجرف ىلإ رظني الو « لبقي الو « سملي الو « رهاظملا برقيال : انباحصأ لاقو

 اهردص الو اهرعش ىلإ رظني ال : لاقو « كلذ لثم كلام لاقو . رفكي ىتح ةوهشب
 « جرفلا نود ايف اهيتأي : ىروثلا لاقو . ريخ ىلإ هوعدي ال كلذ نأل « رفكي ىتح
 لاقو . ضئاجلاك رازإلا قوف هلكت ىعازوألا لاقو . عاجلا نع یبہ اه انإو

 . اطايتحا ذذلتلاو ةلبقلا عنمب .: ئعفاشلا

 ىف اموع كلذ ناك «اساتي نأ لبق نم » : یلاعت لاق امل : ركب وبأ لاق
 نيذلاو » : لاق ال اضيأو « اهريغ وأ ديب سل نم سيسملا بورض عيمج رظح
 .كلذ -0- نأ بجو اهرهظب هيبشتل مرحتلا مكح همزلأف « مهئاسن نم نورهاظي
 هسيلع مرح هسمو مألا رهظ ةرشابم نأ اك < + خارجا رب ةرشابلا ف ماج میا
 کلا اٹ لسيعامسإ انث بويأ نب دايز انث دواد وبأ انث ركب نب دمحم انثدح اضيأو
 قأف < رفكي نأ لبق اهعقاو مث هتأرما نم رهاظ الجر نإ : ةمركع نع نابأ نب
 نب مكحلا نع رمعم هاورو . « رفكت ىتح اهزتعاف» : لاق « هربخأف ياع ىبلا

 ىح اهب رقت الو : لاقو هوحن الم ىنلا نع سابع نبا نع ةمركع نع نابأ
 دنا خي صاصبب نآرقلا ماكحأ ىف اذكر ةلبةلاو سيسملا عني كلذ و « رفكت

 : ىلاعت هلوق 1 را نادجو مدعي دارملا ام : رشع ةيداحلا ةلئسملا
 .ةبقر كلمي مل نم اندنع « دج مل نم » ب دارملاف ؟ «نيرهش مايصف دجي مل نم »
 هل نم فالخي اذهو « موصلا هئزجي الف دجاو تمدح جاتحي دبع هل نمو . مدعلاك راصف فرصلا قحتسم اهردق نأل « هتيافك ردق نع الضاف اهنمث الو
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 ةبقر كلمي مل نم هب دارملا ةيعفاشلا دنعو . هلهأ سابلو هسابلك هنأل « نكسم

 ةوسكو ةقفن بلاغلا رمعلا هلايعو هسفن ةيافك نع امبنم لك الضاف اهنمث وأ

 نقلا لضفي مل اذإ : اولاقو . الجؤم ولو هنيد نعو < هنم دب ال اثاثأو ىبكسو
 كلذك ةماحض وأ هسفنب هتمدخ ىلأي بصنمل هتمدحلل هجايتحال ركذ اع هنمث وأ

 دقاف هنأل ؛ هيلع قتع الف « ةداع لمتحن ال ةديدش ةقشم هقنعب هل لص ثيحب

 ىزارلا هركذ ام ىلع  اندنع قرفلاو . شطعل هجاتمي وهو ءام دجو نك اعرش.
 « هشطعل هكاسمإو ءاملا ءافيتساب لاخلا هذه ىف رومأم هنأ  نآرقلا ماكحأ ین

 هيلع روطخمب سيلو هكاسمإب رومأع سيلف مداحللا فالخب ؛ هيلع روطخم هلاعتساو
 . دجاو هنأ انملعف ؛ ةبقرلا اذه قتع عيمجلا دنع

 واف « عاملا لبق مايصلاب ةدملا هذه ءافيتسا هياع بجي هنأ ىضتقي « اساتي نأ لبق:

 ةرافكلا تلطب دق هنأل « فنأتسا أطخ وأ ًادمعارامن وأ اليل ةدملا هذه ىف عماج

 اذإ فنأسي ال : ىعفاشلا لاقو ٠٠ كلامو ةفينح ىنأ بهذم وهو . اهطرش تاوفل

 ف 'ىطولا نال ¢ برقأو ىلوأ لوألاو 5 موصلا الخم . سيل هنأل < اليل ىطو

 . ةرافكلاب هيف نوذألا لحماب سيل موصلا لالخ.

 ىف نوكي ال نأ مزل هنأ ىلع لدي عباتتلا طرش نإ : رشع ةثلاثلا ةلثسملا

 ام لاطبإ نم هيف ال « راهظلا نع عمي ال ناضمر رهشو « ناضمر موص نيرهشلا

 اموي ىهو - اهيف موصلا نع ىن ىتلا مايألا ایف نوكي ال نأو ؛ ىلاعت هللا بجوأ

 بجاولا نع بونيالف « ىهنلا ببسل صقان اهيف موصلا نأل  قيرشتلا مايأو نيديعلا
 قو « رخآ بجاو نع هموصي نأ هل ناضمر ىف رفاسملا : رحبلا ىفو . لماكلا

 . ( حورلا ىف اذك ) ناتياور ضيرملا

 « انيكسم نيتس ماعطإف عطتسي مل نف » :ىلاعت هلوق نإ :رشع ةعبارلا ةلثسملا >

 « بابسألا نم”ببسب هعباتت عيطتسي الوأ مايصلا لصأ عيطتسي ال نم.هيف لدي
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 . عاجلا نع اهب ربصي ال ةوهش طرف وأ« هلاوز ئجرب ال ضرم وأ « ربکک
 . كلذ ىف دراولا ثيدحلا هدي اك

 هنأ « انيكسم نيتس ماعطإف : : ىلاعت هلوق رهاظ نإ : رشع ةسماخلا ةلئسملا

 ةدانلابهذم وهو ةحابألا ىنكي لب ماعطلا ة رافك ى كيلمتلا ط رتشيال

 كيلمتلا نأل « رطفلا ةقدصو ةاكزلاب ًارابتعا كيلمتلا ةيعفاشلا طرتشاو . ةيفنحلا
 وه انه هيلع صوصنملا : لوقن نحنو . ةحابإلا هبانم بوني 3 ةجاحلل عفدأ

 « كيلمتلا ىف اك كلذ ةحابإلا ىو « معطلا نم نيكمتلا ىف ةقيقح وهو ماعطإلا

 ركذو . ةيادهلا ىف امك ةّميقح كيلمتلل امو رطفلا ةقدص ىو ءاتيإلا ةؤكزلا فو

 هتلكأ ماعطلا تمعط ةقيقح نأل « الك ىأ امعاط ريغلا لعج ماعطإلا نأ ىناولا

 ماعطلا اذه كتمعطأ وغ امأو « الك .هتلعج.ىأ ىناثلا لوعفملا ىلإ هيدعت ةزمهلاو

 ٠ وهف ىناثلا لوعنملا ركذ اذإ هنأ طباضلاو :..ولاق . لاخلا ةنيرقب اكيلمتو ةبه نوكيف
 ماعطلا ءاطعإ ماعطإلا نأ ةغللا بتك ىف روكذملاو اذه . ةحابإللف الإو كيلمتل

 . ( حورلا ىف اذك ر لفغت الف . ىهتنا  ةحابإ وأ اكيلمت نوكي نأ نم معأو هو
 نم دب ال هنأ ىلإ هللا همحر ىعفاشلا مامإلا بهذ : رشع ةسداسلا ةلئسملا

 لاقو .اموي نيتس ى دحاول عفدلا ئزالف « ةقيقح انيكسم نيتس ىلإ عفدلا
 « لصاح وهو ةجالا عفد دوصقملا نال«. كلذ هيز : هللا همحر ةفينح بأ

 ةقيقح نوكي نأ نم معأ ةبآلا ىف نوتسو < امكح نيكسملا رركتي ةجاحلا رركتبو
 . حورلا ىف اذك . امكحأو

 .دنع زوجي الو .« اندنع ةميقلا عفد زوج هنإ : رشع ةعباسلا ةلئسملا

 ريقفلا ىلإ ةميقلا عفد نف « امكح ماعطإ وه ةميقلا عفد : انلق . هللا همححر ىعفاشلا

 . ةجاحلا عفد ىلإ برقأو ريقفلل عفنأ اذهو « ماعطلا ءارتشال هلكو هنأكف

 : ىروثلاو انباحصأ لاقف « ماعطلا زادقم ىف اوفلتخا : رشع ةنماثلا ةلئسملا
 : ىعفاشلاو كلام لاقو .ريعش وأ رمت نم عاص وأ رب نم عاض فضن نيكسم لكل
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 . ريدقلا حتف ىف اهدروأ رابخأب ةيفنحل مامهلا نبا جتحاو . دحاو دم نيكسم لكلا

 نب ا ا دورا ىبأ انكدح ركب نب كم اخ : e لاق

 قحسإ نب دمحم نع سيردإ نبا انثدح : الاق ىرابنألا نابلس نب دمحمو ةبيش ىبأ

 ت لاق رك ن , ةملس نع راسي نب ناولس نع ءاطع نب ورمع نب دمحم نع

 لأسو « هتأرما عماج هنأو هتأرما نم هراهظ ةصق ركذو  ءاسنلا نم بيصأ أرما

 ةبقر كلمأ ام ! قحلاب كثعب ىذلاو : تلقف - . ةبقر ررخ :. لاقف ايم ىنلا

 لهو : لاق . نيعباتتم نيزهش مصف : لاق . قر دلع تم ھو + اهريق

 : تلق . انيكسم نيتش نيب رمت ننم اقسو معطأف..: لاق ؟ مايصلا نم الإ تبصأ

 بحاص ىلإ قلطناف :لاق . ماعط انل امو نيشحو انتي دقل. ! ايبن قحلاب كثعب ىذلاو.

 تنأ لکو ء ري نم اقسو نيتم معطأف « كيلإ اهعفديلف قيرز ىب ةقدص

 . ( اهتيقب كلايعو:

 نب ءاطع نع لمر ىلأ نب دمحم نع رفعج نب ليعمسإ ىور .: ليق ناف

 ىنلا لاقف تماصلا نبا سوأ اهجوز اهنم رهاظ ةبلعث نب كلام تنب ةلوح نأ راسي.

 ؛هيلع ةقدص هذخأيف « قسو رطش هدنع نإف « نالف لإ بهذيلف هيرم ٠ : ل

 قحإ نب دمحم نع سيردإ نب هللا دبع ىورو . ۽ ايک نيتس ىلع: هب قدصتي مث

 نأ » ةلوخ نع مالس.نب هللا دبع نب بسوي ن ع ةلظنح نب هللا دبع نب رمعم نع:

 اعاص رشع ةسمخم قدصتي نأ هرمأف ؛ ع ینا تركدذف اهنم. رهاظ اهجوز

 1 ش . « نيكسم نيتس ىلع

 هنأو » ءاطع ن ورع نع دهم ق وحل نب دمحم ثيدح انيور دق :هل ليق >

 « كريخ ىلع دئاز هنأل ىلوأ اذهو . «.انيكسم نيتس رمت نم اقسو معطي نأب هرمأ

 كلذ نأ ىلع هيف ةلالد الو « ردقلا اذبم هناعأ : دو ىنلا نوكي نأ زئاجف اضيأو

 ديو نب ديدي نع قع ىأ نع ليئارسإ ثيدح يف كلذ نيب دقو . ةرافكلا عيمج

 رشع ةسمخب قال هللا لوسَر هناعأف - ثيدحلا ركذو اهتم رهاظ ةلوخ جوز نأ»

 ق اضيأ كلذ ىور دقو . ةرافكلا ضعبب هناعأ هنأ ىلع لدي اذهو . « اعاص
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 نع ن نب دمحم نع ايركز نب ىحي هاور مالس نب هللا دبع نب فسوب ثيدح

 هتناعأو رمت نم قذعب اهنم رهاظ نيح اهجوز ناعأ تع هلل لوسر نأ » ةبلع نب
5 : 

 . « هب قدصت : لا هللا لوسر لاقف  اعاص نوتس كلذو  رصخآ قذعب یھ
 مدبو

 . ( ٤۲١ : ") ماكحألا باتك ىف همالك ىهتنا

 نردوعي مث ىوجنلا نع اوهن ندذلا ىلإ رت ملأ » : ىلاعت هلوق : ةيناثلا ةيآلاو
 « لوسرلا ةيصعمو ناودعلاو مثإلاب نوجانتيو هنع اوهن امل

 . (ليلكإلا ىفاذك) ثلاث ةرضحب ًارس نينثإلا ثدحت وهو «ىوجنلا مرح هيف

 « هللا هب كيحي مل اب كويح كوءاج اذإو د : ىلاعت هللا لاق : ةثلاثلا ةبآلاو

 نيب سلاج وه نيب اإ هللا لوس نأ » سنأ نع ةدانق نع ديعس ىور
 له : هللا لوسر لاق « هيلع اودرف ماع ماف یدو مييلع ىتأ ذإ هباصأ
 نومأست ىأ مكيلع ماس : لاق : لاق « هللا ىبن اي لس : اولاق ؟ لاق ام نوردت
 : اولوقف باتكلا لهأ نم دحأ مكيلع مس اذإ » : ياع هللا ین لاقو . « منيد
 نب قامحسإ انثدح :لاق عناق نب قابلا دبع انثدحو . « - تلق ام كيلع ىأ  كيلع
 ةريره ىلأ نع هيبأ نع لهس نع نايفس انثدح :لاق ةفيذح وبأ انثدح :لاق نيسحلا
 «مالسلاب مهوأدبت الف قيرطلا ين نيكرشملا متيقل اذإ » : الإ هللا لوسر لاق :لاق
 ٠ ا ىنلا نعسنأ ثيدح يف ىور دق :ركب وبأ لاق . «هقيضأ ىلإ مهاورطضاو
 هب نوديري مهنا یورو . کنید نومأست مكنأ ماسلا : مهوقب نوديرب مهنأ
 نع دمحم نع ماشه ركذ :ركب وبأ لاق . توملا ءامسأ نم مسا ماسلا نأل توما
 لاقو . هأدبن نأ ىر الو « مالسلا كرشملا ىلع در. نأ ىر : لاق ةفينح ىبأ
 . انئاهقف نم ةماعلا لوف وهو : دمحم

 ةبعش انثدح : لاق قوزرم نب ورم انثدح : لاق ىنثملا نب ذاعم انثدحو . 35
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 : هللا دبعل تلقف « مهملع ملسف « انقيرط ريغ اقيرط اوذخأف : لاق < نيقاهدلا نم

 نأ ىلع لدي هرهاظ : ركب وبأ لاق . « ةبحصلا قح هنإ : لاق ؟ هركن اذه ں سل

 ل اي ىا لاق دقو ءدحأ دنع هركي ال درلا نأل «مالسلاب مهأدب هللا دبع

 ةيحت نم مالسلا نأل ءادتبإلا هرك امنإو : ركب وبأ لاق ٠ ؛مكيلع :اولوقف ميلعاوملس

 دلا هركي الو . اهلهأ نم سيل ذإ ؛رفاكلا هب أدبي نأ ةركف ؛ةنجلا لهأ ٠
 . « اهودروأ امم نسحأب اويحف .ةيحتب مييح اذإو » ٠ ىلاعت هللا لاحق « ةأفاكملا
 انثدح :. لاق ناثع انثدح : لاق ىنملا نب نسحلا انثدح- : لاق قابلا دبع انثدحو

 بيبط ىلإ فلتخأ : مدا ريإل تلق : لاق شمغألا نايلس انثدح : لاق دحاولا دبع

 ٠ یتا هيلع لج ةا تإ تاک اذ: تد لاق ؟ هيلع ملسأ ینارصن
 . ٣ EN ).نآرقلا ماكحأ ىف اذك

 اوحسفت مكل ليق اذإ اونمآ نذلا اهيأ اي » : ىلاعت هلوق : ةعبارلا ةيآلاو

 ,اوزشناف اوزشنا ليق اذإو « مكل هللا خسفي اوحسفاف سلاجملا ىف

 « تاجرد معلا وتوأ نيذلاو مكنم اونمآ نيذلا هللا عفر

 مامإلا لاق . ليلك إلا ىفا ذك . ةعيفرلا سلاحملا ىف ءالعلا عفر ىلع ليلد هيف

 مه ريغ ملعلا لهأ سلجم عفر, 1 E اذه :ىزارلا ركب وبأ

 . ا ىبلا دعب لعفي نأ بحي كلذكو ‹ هدنع مهتلزئمو مهلضف سانلا نيبيل

 . « مهنولي نيذلا مث < ىبنلأو مالحألا ولوأ عت یبا اي ىلا لاقو

 ىلت ىتلا ةترملا ف مهلعج اذإ بتارملا ىلعأ يف ىبهنلاو مالا ىلوأ بترف

 ىلا - ةوبنلا

 يف ةعمجلا موي ياام ىبنلا ناک : نايح نب نب لتاقم نع متاح ىبأ نبا جرخأ ٠

 نيرجاهملا نم ردب لها مرکی مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو قيض ناكملا ىفو ةفصلا

 ىلإ اوقيس دقو سامش نب سيق نب تباث مهنم ردب لهأ نم سان ءاجف « راصنألاو

 هللا ةمحرو ىلا اهيأ كيلع مالسلا : الا يلا لوسر لابح اوماقف + سلال
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 مهلجرأ لع ايباقف ءم اودرف عوق ىلع اوملس مث < ای ىنلا درف ءهتاک ربو
 لاقف كلي هللا لوسر ىلع كلذ قشف ء محل اوحسفي ملف مهل. عسوي نأ نورظني
 كلذ قشف « مدق نم رادقم ارفن ماقأف « نالف ايو نالف اي مق : لر لم نيا

 هسلجم ذحخأ نم ةماقإب لدع اب نوقفاتلا لاقو مههرجو ىف ةيهارك تفرعو ماع

 نيذلا اهيأ اي » : ةبآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف . روضحلا نع رخأت ن هبرق بحأو

 « ني هللا لوسر نم برقلا ىف ًافانت حسفي مل نم كلذ ناكو . « خسلإ اونمآ

 ۰.( : ۲۸ ) ىئعملا حور انک . كلذب اهريغ رثؤت سفن داكن الو

 اهب ئئاركلا نب نسحلا وبأ ىضاقلا ان ربخأ.:ىبرعلا نب ر کب وبأ ىضاقلا لاوس
 انثدح .ىنالغلا ريكي نب دمحم انرمخأ ىنارعألا نبا ان ربخأ رمع نب نامخرلا دبع ان ربخأ
 نب ةمامث هن نع ىراضنألا ىلا 7 هللا دبع انثدح ىضلا راكب نب سابعلا

 فاطأ دقو دجسملا ىف 214 هللا لور ایم: لاق سین, نع آن هلا دبع

 E E ركب وبأ ناكو ع هل عسوي ميأ هباحصأ هب
 کب ىنأ نيبو ا ىنلا ىدي ؛ نب سلجف «نسحلا ابأ اي انهاه :لاقو هسل نع هل

 ا : لاف ركب ىنأ ىلع لبقأ مث « هللا لوسر هجو يف رورسلا انيأرف : لاق

 باطلا نب رم نأ حيحيصلا ىفو . « لضفلا ووذ لضنلا لهأل لضفلا فرعي امنإ
 هاعدو مهاعدف « كلذ ىف اوملكف « ةباحصلا ىلع سابع نبا هللا دبع مدقي ناک
 وه : سابع نبا لاف < اوتكسف « حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ 0 ا او

 . مق س ل2110 + رع اع . هيل هلا عا وا هلا كود لإ

 ةيالا .نإو.:.. هذه انسلاجم E ىبنلا سلجم يف : ةنالا نإ : كلاع لاق دقو
 : هلوق نإ : هنع ىحي نب يحب لاقو . مساقلا نبا هنع هاور . سلجب لك ىف ةماع

 ملاعلا اب هللا رب « تاجرد ملعلا اوتأ نيذلاو » ةباحصلا ٠ اوننآ ندذلا هللا عف ري 1
 اذك Naz ةيآلا ىنعمب ىلوأو « ةلئسملا ف عقوأ مومعلاو . قمل بلاطلاو

 f: 4 i) ۲ ) نآرقلا ماكحأ ىف:
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 نيب اومدقف لوسرلا متبجان اذإ اونمآن ذلا اهيأ ايد : : ىلاعت هلوق : ةسماخلا ةيآلاو
 نانو بع جان ر ريخ كلذ « ةقدص مكاوجن دي

 1 4 3-5 روفغ .

 ش . لئاسم هيف : : مامإلا لاق

 : .اهوأ + دئاوفلا نم عاونأ ىلع لمتشي فيلكتلا اذه : لوألا ةلئسملا
 عم ىلا دجحو اذإ نا نإف 0 هتاجانم ماظعإو مالسلا هيلع لوسرلا ماظعإ

 ءارعفلا نم ريثك عفن : ااو 2 هرقحتسا ةلوهسلاب هدجو نإو ٠ سا لا

 نيملسملا نإ : سابع نبا لاق .: ائلاثو .. ةاجانملا لبق ةمدقملا ةقدصلا كللتب
 نع ففخي نأ لا ةارآو - هيلع اوقش چ لال هللا لوسر ىلع لئاسملا وردك
 ٠ اهعبارو ... ةنلثسملا نع اوثكف سانلا نم ريثك حش ةيآلا هذه تلزن الف « هسيبن
 اورثكأو يال 1 ننال سلع ل لع ءارقفلا اوبلغ ءاينغألا نإ : نايح نب لتاقم لاق
 دنع ا رمأف + مهسولج لوط 4 ى ینلا هرک یتح ۽ ةتاجانم نم
 سلجم ىلإ اوقاتشاو ايش اودحي ءار انأو . ارعتماف ءانغألا امأف ؛ ةاجاتملا
 نولصيو هنوقفنيف اعيش نوكلعي اوناكول نأ اونمتف «مالسلاو ةولصلا هيلع لوسرلا

 هللا دنع ءارقفلا ةجرد . تدادزا .فيلكتلا اذه لتعف“ < ع هللا لونسر نسلم ىلإ

 هيلع فيفختلا هنم دارملا نوكي نأ لمتحي : اهسماخو : ءاينغألا ةجرذ تطحناو
 ةموقف ىه ىلا هتاقوأ نولغشيو لوسرلا ىلع نوحلي اوناك تاجاحلا باب رأ نآل
 بق غشي ام كلذ .ى ناك هنأ لمتيو .٠ ةدابعلا ىلعو ةمألا ىلإ غالبإلا ىلع

 تلقلا لغش ىضنقي رمأل وَ هللا لوسر ىجان ا انالف نأ هنظل نينمؤملا ي
 «ايندلا ثنحم نع رخالا بح ةب زيمتي هنإ : اهشدامو . اينذلا ىلإ عجرب اهف
 ْ GS . ىغاودلا كمع لالا نإف

 نأ 2 اجو ناک ةةدصلا مدقت نأ لع لدت ةبآلا رهاظ : ةيناثلا ةلئسملا

 هللا نإف اودجت / نإف ١ : ةيآلا رمخآ ىف هللوقب كلذ دكأتيو  بوجولا رأل
-. 
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 هبوجو لوز, هدقفب اهف الإ لاقي ال كلذ نإف « محر رومغ .

 تار دانش أك لب : ابجاو ناك ام كلذ نإ : لاق نم مهنمو

 انِإ اذهو « رهطأو كل ريخ كلذ » : لاق ىلاعت هنإ : لوألا « نيهجوب هيلع

 .ليزأ امل ابجاو كلذ وا : ىناثلاو . ضرفلا ىف ال عوطتلا ى لمعتسي

 . ءاومدقت نأ متقفشأ أ» : ىلاعت هلوق وهو « هب لصتم مالكب هبوجو

 .بجاولاف رهطأو ريخ هنأب فصوي انك بودنملا نإ :لوألا نع باوجلاو
 نيلصتم نيتبآلا نوك نم مزلي ال هنإ :ىناثلا نع باوجلاو . كلذب تضرب اضيأ
 .بوجو ىلع ةلادلا ةيآلا يت انلق امك اذهو : لوزتلا ىف نيلصتم اهنوك ةوالتلا يف
 امدقتم خيبانا ناك نإو لوح دادتعالل ةخسان اهنإ :ارشعو رهشأ ةعبرأب دادتعالا
 . خوسنملا ىلع ةوالتلا يف

 ام : ىبلكلا لاقف : خوسنملا نع خسانلا رخأت رادقم يف اوفلتخا مث
 كلذ ىب : نايح نب لتاقم لاقو .خسن مث راردلا نمم ةعاس الإ فيلكتلا كلذ

 . خسن مث مايأ ةرشع فيلكتلا
 .هللا باتك ىف نإ » : لاق هنأ مالسلا هيلع ىلع نع ىور : ةئلاثلا ةلكسملا

 هب تيرتشاف رانيد ىل ناك : ىدعب دحأ اهم لمعي الو ىلبق دحأ اهب لمع ام ةيآل

 « اهرد ىاوجن ىدسي نيب تمدق ای هللا لوسر تيجان الكف < مهارد ة ةرشع

 نبا نع ءاطعو ىلكلاو جيردج نبا نع یورو . « دحأ اهب لمعي ملف ؛تخسن مث

 مالسلا هيلع ىلع الإ دحأ هجاني ملف « اوقدصتي ىح ةاجانملا نع اوهن مهنأ سابع

 هنأ تاياورلا ىف رثك لاو : ىضاقلا لاق . ةصخرلا تلزت مث « رانيدب قدصت

 .ىور دق ناك نإو . خسنلا درو مث « هتاجانم لبق قدصتلاب درفت مالسلا هيلع

 .صتخا هنأ تبث نإو . كلذ اولعف امو تقولا اودجو ةباحصلا لضافأ نأ اضيأ

 .ةباحصلا رباكأ نأ ةبش الف الإو « ضرعلا اذهل عستي مل تقولا نألف كاذب
 . هلثم نع نودعقي ال



 ( ) ۲٣

 < كلذ اولعف امو تقولا اودجو ةباحصلا لضافأ نأ ريدقت ىلع : لوقأو

 00 لمعلا اذه ىلع مادقإلا كلذو « انعظ مبلإ رحب ال اذهف

 ٠ كالذ ىنغل ىنغلا لعفت ملام هنإف ىنغلا بلق شحوبو « هبلق قيضْيف هلثم ىلع ردقي ال هنإف

 ايس ناك امل لعفلا اذهف « لعمل نميف نعطلل اببس لعقلا كلذ راص هريغ هلعفو

 نوكي ىذلا نل « ةرضم ريك هكرت ىف نكي مل « ءاينغألا ةشحوو ءارقفلا نرحل

 «تابجاولا نم تسيل تاجانملا هذهف اضيأو . ةشحولل اببس نوكي ام ىلوأ هفلإل اببس

 هذه اوكرتيل ةقدصلا هذبب اوفلك امنإ مهنأ انيب دق لب ؛ ةبودنملا تاعاطلا نم الو. '

 اهكرت نكي م ةكورتم, 0 نأ ةاجانملا هذبم ىلوألا ناك املو « ةاجانملا

 1 . نعطلا ايس

 ال :٠٠ لاق هنأ مالسلا هيلع بلاط ىن نب ىلع نع ىور : ةعبارلا ةلثشملا
 : تلق ؟ زائيد.ىف لوقت ام : .لاقف يفي هللا لوسر ىناعد ةبآلا هذه تلزن

 : قعملاو .. « ديهزا كنإ. : لاق « ةرعشاوأ ةبح :تلق ؟.مك.:لاق «هنوقيطيال

 ا مل ریخت كلذ » : ىلاغت هلوق انأ . كلاح بسح ىلع تردقف .« لآملا ليلق كنإ

 4 . ةرهط AON يللاو نيد ىف مكل رح ميدقتلا كلذ ىأ « رهطأو

 .لدجءاذهر ا « ميحر روفغ هللا نإف اودجن مل نإف د : هلوق

 . هنع اوفعم ناك هب قدصتي ام دج مل نم نأ ىلع

 اونإک نيقفاذملا نإ كاف .خسنلا' عوقو لسم وبأ ر كنأ : ةسماحلا ةلئسملا .

 :ارهاظ اونمآو قافنلا وكرت نيقفانملا نم اموق نإو « تاقدصلا لذب نم نوعنتك.

 ميدقتب رمأف ٠ نيقفانملا نع مهزى نأ ىلاعت هللا دازأف « ايقيقح اناعإو انطابو

 .ىلصألا هقافن ىلع ىب نمع ايقيقح اناميإ اونمآ نيذلا ءالوه زيمتيل «ىوجنلا ىلع ةقدصلا:

 اذه ردقي مرج ال تقؤلا كلذل ةردقملا ةحلصملا "هذه لجأل :قتيلكتلا اذه ناك اذإو
 ' اردقم ناك فيلكتلا كلذ نإ : مسم ىنأ لوق لصاحو . تقولا كلذب فيلكتلا

 اذه نوكي الف « ةضوصخلا هتياغ ىلإ ءاهتنالا دنع: هءاهتنلا بجوف « ةصوصخ ةياغب
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 « خوسنم هنأ روهمجلا دنع روهشملاو . سأب هب ام « نسح مالكلا اذهو . اخسن

 قاذك . ةاكزلا بوجوب خوسنم هنإ : لاق نم مهمو . « متقفشأأ» : هلوقلا
 . ( ۱۱۷-۱۱۹ : ۸) ىلاعت هللا هحر ىزارلا مامإلل ريبكلا ريسفتلا

 ةفالخ « هعوقوو لدب الب خسنلا زاوخ ىلغ ليلد هيلا ىف .: ةسداسلا ةلثسملا
 ٍه ٠ ليلكإلا يف اذك ٠ كلذ ىنأ نم

 مويلاو هللاب نونمؤي اموق دجت ال » : ىلاعت هلوق : ةسداسلا ةيالاو
 . « هلوسرو هللا داح نم نوداوي رخآلا

 لثس هنأ كلام نع متاح ىنأ نبا ج رخأو . رفاكلا ةيزعت عنم ىلع هب لدتسأ
 . ليلكإلا ين اذك . ةيآلا هذه أرقو كلذ نع ىبنف « مهمالكو ةيردقلا ةسلاجم نع
 ريغ زيحو دح ىف اهنم دحاو لك نوكي نأ ةداحلا :ىزارلا ركب وبأ مامإلا لاقو
 . اندح ريغ دح ىف مهنأل برحلا لهأ دازملا نوكي نأ هرهاظف ؛هزيح و هبحاص دح

 ةحكانملا نأل «باتكلا لهأ نم اوناك نإو برحلا لهأ ةحكانم ةهارك ىلع لدي وهف
 اجاوزأ سفن نم مكل قلخ نأ هنايآ نمو » : ىلاعت هللا لاق « ةدوملا بجوت
 . نآرقلا ماكحأ ىف اذك ٠. ةدوم كتيب لعجو اهلإ اونكستل

 رشحلا ةر وس

 . تايآ اہف

 لهأ نم اورفك نيذلا ج رخأ ىذلا وه» : ىلاعت هلوق :ىلوألا ةبآلا

 . « رشحلا لوأل مهرايد نم باتكلا

 نم مهنف ؛ دوبللا نم ريضنلا ىنب ءالج رشحلا لوأ : ةداتقو دهاجم لاق
 هللا لوسر مهلتاق : ىرهزلا لاقو . ماشلا' لإ ج رخ نم مهنمو « ربيخ ىلإ ج رخ
 لبإلا تلقأ ام مهل نأ ىلعو « ماشلا ىلإ مهالجأف ءالبجلا ىلع محلاص ىتح قالت
 .  حالسلا ةقلحلاو  ةقلحلا الإ یش نم



 8 ظ
 ىلع برحلا لهأ ةحلاصم .: اههدحأ «نيينعم كلذ مظتنا دق :.ز کب وبأ لاق

 ذحأ الو« ةمذلا يف لوخد الو ءقاقرتما الو ۽ یم رخ نم مرید نع مالا

 مالسإلا ىلع ما لع فو نيملبسملاب, ناك اذ: اندنع: حوس ک

 3 ةيرجلا ودويوأ: اوملسي تح رافكلا , لاقب رمأ دق هللا نأل كلذ و: . ..ةيزجلا ءادأو '

 ملا: اهو ةيزج

 نع ةيزجلا اوطعي ىتح - . هلوق .ىلإ.- .هللاب نونموي ال نيذلا التاق: .یلاعت هللا لاق 3

 : زئاج ريغف . « مهومتدجو ثيح نيكرشلا اولتقاف م : .لاقو « نورغاص .مهو دي 3

 هنكلو <« مهواجم نأ مالسإلا وأ a ةماذلا ف يلا مهاتق ةوق ,نيملسملاب ناک اذل

 . مهتحلاصم مهزاج ةمذلإ وأ مالا ی مفاخدإ ق مهنموأتم نع نوملسملا زجع ول 1

 نم لوهجم ( ىلع برخلا لأ ةحلاصم زاوخ :ىلاثلا قعملاو . , عمهداللب نغ ءالجلا ىلع ١

 تلقأ ام مهل كرتو < ةقلحلا ىلعو مهضارأ ىلع مهلا قا ى ودلا نآل لاما“

 شياب هوز ضاصخل نآرقلا ماك قاذك .: لوهجم كلو 3 ..ليإلا |

 .. ٠ راصبألا ىلوأ اي اوريغف :٠ ىلا هلوق . ةي ةيآلا

 رابتعالا نال ؛ نيدبتىلا لع ةيلفك ضرف رف هاو هيا ةجح ةيجح ىلع هز "لوتس

 ليک للا نق انك ىلا ئىشلا سايق

 ىلع ةا ا أ ةئل نم عطف اه : ىلا دوق. لاف او

 . « هللا ا

 ساب ااا ر ر ااا ىلع آلا هديب ءال جتحا : مامإلا لاق 7

 ىف اذك . یتا ۔ مهراجشأ كاذكو « قينالاب ىرتو قرغتو قرحتو مدهت نأ

 برحلا ضرأ نيملسملا شيج ىزغ ذإ :ئزارلا ركب وبأ مامإلا. لاق .ريبكلا ريسفت

 .ميشاوم ىف ااا لاق كلذكو :مهرايدو مهعورز و مهرجش اوقرحي نأ لوألاف

 نيملسملل ائيف ريصي نأ اوجر ام امأو . تقرخأأ' مث تحيذا اهجارخإ منكم م الو

 0 زاج ناكرشملل اظيغ هوقرحأ نإو:« زاج نئملدملا ريتضيل هك نإ مهنإف |

 اا یاذک 2 ین لاومأ ىف ااو يب الالدتسا . 30
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 اف مهنم هلوسر ىلع هللا ءافأ امو » : ىلاعت هلوق : ةعبارلا ةيآلاو
 3 و ليخ نم هيلع متفجو ش . « باكر الو ليخ م هيلع فج وأ

 . لئاسم هنيفو

 « هللا در ام ديرب « هللا ءافأ اه » : ىبرعلا نبا لاق : ىلوألا ةلئمملا
 هللا نم رافكلا اهلع ىلوتسيف < اقح نينمؤملل ضرألا ىن لاومألا نأ كلذ ةقيقحو

 ى تعجر مهيديأ نم ميهلع اهدرو نينمْملا هللا مخر اذإف « الدع بونذلاب

 , ( #74 : ۲ ر نآرقلا ماكحأ ىف اذك . ائيف كلذ ناكف « كلذ اهقيرط

 ةباحصلا نإ .. هرس هللا سدق مامإلا لاق ام ىلع - ةيالا ىنعم :ةيناثلا ةلثسملا
 « مهني ةميثغلا مق اك مهيب ىلا مسقي نأ م السلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نم اوبلط

 وأو اهليصحت ىف كسفنأ متقفنأ ام ةمينغلا نأ وهو ؛ نيرمألا.نبب قرفلا هللا ركذف

 ولم هپ رتا اك + لت كنف فلا فالخب « باكرلاو ليخلا اببلع
 . ءاشت ا اولا

 ةحلاصملاو ةرصاحملا دعب تذحأ ريضنلا ىب لاومأ نأ وهو . : لاوس انه مث
 5 . 'ىفلا ةلمج نم ال ةمينغلا ةلمج نم نوكت نأ جوق < الخلا لع

 ةفاسم ل 2 باوجلاو

 ىلع ناك هنإف ار هللا لوسر الإ الاجر ريضنلا ىب نوصح ىلإ اوشم لب ةريبك

 ٠ ةقشم رغب لصح ام لصح الف «ةئيدملا نم نيليم وحن ىل اع ةبيرق اهنأل لمح وأ راح

 هللا لوسر صخف ؛ ؛ الصأ ةلئاقملا هيف لصحي مل ام ىرجم هللا.هارجأ هب تعب لاتقو

 . اصخلم ريبكلا ر ,سفتلا يف اذك . لاومألا كالتب يا

 : ىنعملا « ءاشي نم ىلع هلسر طلس لاکا نفنوف + ةنلاثلا ةلئسملاو
 اهعوجر نال « هلوسرل اهصحخ ىللاعت هللا إف اني كال .نإو لاومألا هذه ؛ نإ

 : ًارغس اوفلكتي م ماف ؟ ؛ سانلا نم لمع نود م ولق ق ىلأ بعرب نأ
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 . "الام ارقفنأ الو « اهربغ ىلإ ةلاح نع اوراض الو « ةلحر اومشجت الو
 كلذ نأب نايبلا دافأو «٠ “فلا كاذب هلوسر صاصتخال بجوم كلذ نأ هللا ملعأفا

 : مهس ق قاقحتسا ىف هب دادتعالا عقي ال وغل مهترصاحم ىف سانلا نم ريسيلا لمعلا _
 ناثدحملا نب سوأ نب كلام نع باهش نبا ىؤر . اهب اص وصخ اا ىنلا ناكف

 ياسا ام رمعاباط ال سابعلاو ايلع نأ » ئرضنلا
 نع مكثدحأ : : رمت مم لاق - دعسو ريبزلاو فوع نب ناحرلا دبعو ناّثع ةرضحب

 هرب ادا غ ىلا اذه ىف ع هلوبإر صج دق هلا نإ « رمألا انه
 نكلو باكر الو لیخ نم هيلع متفج وأ اف مهنم هلوطنو جل قل بانآ "طور تؤجل

 ةصلاخ هذه تناكف . « ريدق “یش لك ىلع هللاو « ءاثي نم ىلع هلسر طلسي هللا
 اب راسا الو كنود ًاهراتحأ ام هللاو . اهزاتحنا هللا نأو « ا هلوسرا ْ

 هللا ناك نِإو ایش ا الص ہلا لوسر ناکف . ٠ - ثيدحلا یاب رک ذو - ميلع

 . ةناجد ىبأل راصنألا نمو « ةصاخ نيرجاهملا 'اهالعأ هنأ وزو. اهم هصخ

 اهانيب 5 ةريثك راثآ كاذ فو . مهم ناك جا فينح نب لهسو ةشرخ نب كامسو

 . :OYE ا نيحيحصلا حرش ف

 + لاق باطلا نب ريغ و تا ى سوا , كلام نع ئرهزلا يورو

 هيلع نومل.ملا فجوي مل ام هلوسر ىلع هللا .ءافأ ام ائيف ريضنلا .ىنب لاومأ تناک».

 هلهأ ىلع اہنم قفني ناكو <« ةصاح ع هللا را تناكف « باك الو لی

 لاق . « هللا ليبس ىف ةدعإ حالسلاو عاركلا يف هلعج ىتب امو « ةنس ةقفن

 نكي ملو. ٤ ا هللا لوسر .ىلإ هنيف رمألا لعج ىذلا فلا نم اذهف : ركب وبأ
Eهله ىلع اهنم قفني و ال .ىبنلا ناكف « 2 ىلا هل هلغج نم الإ قح هيف دخأل " 

 نيملسملا نأ وهو « .هباتك يف هللا.هنيب امل كلذو : حالسلاو عازكلا ىف قابلا: لعجمو ٠
 ر احلص هوذخأ « ةونع.ةوذخأي لو « باکر الو ليخي هيلع اوفجوي مل
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 نأ لبق ةمينغلا ةلمج نم هيفطصي ناك ام وهو - ىنصلا ةمينغلا نم اب ىننل
 هذه ىثنلا نم ياا ىبلل ناكف «٠ « شمنلت) نم مهس اضيأ هل ناكو - لاملا مسقي
 دحأل نكي ملو 1١ نيدلللا بناوت فرقو ‹« هلايع ةقفن ىف اهفرصي قوقحلا

 : .. هيطعي نأ لي وه راني نم الإ قح اہف

 هيلع باني ل كرشلا 'لهأ TT اع .ةلالد ةيالا هذه قو ٠

 فرصيو نيملسملا لام تيب ىف عضوي ال هنإ : احلص ذخأ امنإو ةونع نوملسملا: .

 ىننلل راص ام هلزنمب هنأل .«. ةيزجلاو جارحللا انف فرضي ىتلا هوجولا ىلع
 نآرقلا ماكحأ ىف و اذسك -. ا قولا Ea ريضنلا ىنب لاومأ نم
 ٤۲۹ ( . :١ ١ : ") صاصجت

 ىرق لأ نم هومر لع هلأ م: ىلاعتهلوق : ةساخلا ةبآلاو
E:.٠ اهرخآ ىلإ « لوسرللو للف  

 . ريهشلا نيملاعلا ىلع هللا ةجح لاق : نوفا مكح نایب ف وألا ةلئسملا |
 ٴیفلا سيمخت یئ معلا لهأ فقلتخا : هرس هللا سدق ىرلهدلا هللا ىلو هاشلاب
 - باكرالو ليخ .فاحجيإ ريغ نم رافكلا لاومأ نم نيملسملا ىلإ راص ام وه -
 < ةمينغلا سمخك ماسقأ ةسمخ ىلع هسخ سمو «ء سمح : ىعفاشلا لاقف

 نأ ىلإ ملعلا نهأ رثكأ بهذو .. حلاصملا ىلإ ةلتاقملا ىلإ هسامخأ ةعبرأ فرصيو
 ا ىضر رع. بهذي ناك هيلإو <« دحاو اهعيمج فرصم لب سمخي ال 'ىنفلا
 ىرقلا-ىئذلو .لوسرللو هللف. ىرقلا لهآ نم. هلوسر لع هللا ءافأ امو : لاق هنإف
 ؛ مهلاومأو مهزايد ' نم اوجرخأ نيذلا ءارقفللو « ليبسلا نباو نيكاسملاو ىلتيلاو
 تبعوتساف . ٠ مهدعب نمراو ءاج نيذلاو 2 مهلبق نم ناعإلاو رادلا وءوبت نيذلاو

 نم نوكلم نم .ضعب الإ ا نيملَسملا نمدحأ قبي ملف « سانلا هذه :
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 هارب ام ىلع مهحلاصم ىلإ مامإلا اهفرصي نيملسملا عيمجل 'ىفلا ةلمجف , ءاقرألا
 ىصحيو هنع هللا ىضر رمع عضو امك ناويدلا عضي نأ مامإلل بحتسيو . بيترثلا نم
 _ ةنس ةرشع:سمخ لكذسا وأ ملتحا دق نم مهو - ةلئاقملا نم دالبلا ف نم عيمج

 امو :٠ نيتقامك دق انفرتميو ٠ نه ريبكو نهريغص' ءانلاو :ةيرذلا ىضحيو ”

 - ىف ةلئاقملا ىطعي مث . مهئادلب ىف مهلثم شاعم ردقب مهتانوثم نم هيلإ نوجاتحي ٠
 كيلاملا ىطعي الو < مهتنسل مهفكي ام ءاسنلاو ةيرذلاو « مهءاطع ماع لك ٠

 ماق نمو .؛ ماكحلا قزر 'ئىفلا نم ىطعيو . 'ةقدصلا لهأ مه نيذلا بارعألا الو

 هعضو لضف اف « هنع ؛ىفلل :ىنغال نمم ىدنجو بتاكو لاو نم ئفلا رمأب

 . نوملسملا هب ىوقي ام لکو رکاب جالطلا ن داال و ا وسلا اما اب

 ةيوسبلا ىلإ هنع هللا ىضر ركب وبأ بهذف « ةمسقلا ىف ليضفتلا ىف اوفاتخاو

 . « غالب ايندلا امتإو « هللا ىل اع . مه روجأ اهئإو هلل اولمع امئإ» : لاقو « سانلا نيب .

 امدح امو غ مكنم ءىفلا هذهب قحأ انأ ام ١) : هنع ىلاعت هللا ىضر رمت لاقو

 لجرلاف + هلوسر مسقو هللا باتك نم انل زانم ىلع انأ الإ « دحأ نم هب قحأب

 لضفي ناکو . « هتجاحو لجرلاو « هلايعو لجرلاو + هلايعو لجرلاو « همدقو

 ىف اذك . نيملسملا ءالع رك أ هلوق ىلعو . یو جاا نم برقا بشاب اشیا

 . :اطؤملا حرش ىوسملا طك

 سان ءاقبإ؛ اهم“ ٤ رومأ ذضأقملا ثاهمأ نأ "فراضلل ىف لصألاو ' >
 ظفح : اهنمو . مهنم هدعب وأ «' محام جايتحال وأ « ةنامزل “ىش لع نوردقي ال

 : ابنمو . عاركلاو حالسلاو ةلتاقملا تاقفنو « روغثلا دسب رافكلا رش نع ةنيدملا

 : اهنمو . ةبسحلاو دودحلا ةماقإو < ءاضقلاو « اهتسارحبو « اهتسايسو ةنيدملا ريبدت

 3 .اهنمو . نيسردملاو .« ظاعولاو « ةسمئألاو 4 ءابطخملا بصنب ةلما 0

 اع دالبلا نإو + كلذ وحنو “< ريطانقلا ءامنبو ٠ راهنألا ىركك ةك

 3 رثكأ مسقو . نونلسملا هيلع بلغ وأ -زاجحلاك - مالسإلا لهأل ر
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 لك “یش ىلإ جاتحي ىناشلا مسقلاو . حلض وأ ةونعب نؤملسملا مولع بلغف رافكلا
 . لاعلاو سرحلاو ةاضقلا بصنو « لاتسبنلا تالآ دادعإو « لاجرلا عمج نم

 تيب عزوي نأ عرشلا دارأو . ةرفاو ةلماك ءايشألا هذه ىلإ جاتحي ال :لوألاو
 نوكي ام رشعلاو ةاكزلا فرصم لعجف إعجف ؛اهمتالي ام ىلع دالبلا لك ىف عمتخملا للملا

 دادعإ هيف نوكي ام * ئفلاو ةمينغلا فرصمو « اهريغ نم رك أ نيجاتخملا ةيافك هيف

 ءارقفلاو نيك اسملاو ىناتيلا مهس لعج كلذلو . رثكأ ةنيدملا ربدتو ةلملا ظفح ةلتاقملا
 نم رثكأ اهنم ةازغلا مهسو « تاقدصلا نم مهبمهس نم لقأ ؛ىفلاو ةمينغلا نم

 ذلإ مولف بيطت الف «باكرو ليخ فاميإو هاناعمب لصحت امنإ ةمينغلا مث .اهنم مههس
 ىلإ رظنلا نم امف دبل سانلا ةفاك ىلع ةبورضملا ةيلكلا سيماونلاو . اهنم اوطعي نأب

 هنود# ام كانه نوكي نأب الإ نوبغري الو «ةيلقعلا ةبغرلا مخنمو' ءسانلا ةماعلا :

 نود بعرلاب لصحي امنإ ئفلاو . نيمناغلل اهساخأ ةعبرأ ناك كلذلف « لاتقلاب

 نع نا ؛ نيصوصخم سان ىلع فرصي نأ بخي الف لاقلا ةرتشابم

 ٠ (ةغلابلا هللا ةجح ىف اذك ر مهسألاف مهلا .

 وهف روهمجلا دنع ءىفلا امأ : ىلاعت هللا همحر ديلولا وبأ ىضاقلا لاقو

 ليخم هيلع فجوي نأ ريغ نم فودملاو بعرلا نم رافكلا نم نيملسملل زاص ام

 *ىفلا نإ : موق لاقف « اهلإ فرصي ىلا ةهجلا ف سانلا فلتخاو . لجر وأ

 ٠ ةالوللو ماكحللو ةلتاقملل هنم ىطعي مامإلا نإو ‹ ىغلاو ريقفلا نيملسملا عيمجل

 ريغو دجاسملا حالصإو رطانقلا ءانبك نيملسملا بونت ىتلا بئاونلا ىف هنم قفنيو

 رمعو ركب ىلأ نع تباثلا وهو . روهمجلا لاق هبو . هنم یش ىف سخالو « كلذ

 سمحللاو ٠ سيمحلا هيف : ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا لاقو . [مهنع ىلاعت هللا ىضر

 اوركذ نيذدلا فانصألا مهو  مئاغملا ةبآ ی اوركذ نيذلا فانصألا ىلع موسقم

 هنم قفني مامإلا داهتجا ىلإ فورصم وه قابلا نإو  ةمينغلا نم هنيعب سمحللا ىف

 . دهتجلا ةياده ىف اذك . هلايعو هسفن ىلع
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 هللا نيب : ىزارلا ركب وبأ مامإلا لاق : ةيناثلا ةلئسملا ريضن ىب ثيدح
 نم انمدق ام ىلع ال ىننلل هلمجف ( ىفلا نم نوملسملا هيلع توب ماع 3

 -فانصألا .ءالئوط هلعجف < هيلع نؤلتملا تجرأ ىذلا ؛ ىفلا مكح ركذ ج « هنايب

 نيمناغلل نوكي اي نأ ىضتقي هرهاظو اھ ريغ ىف نوروك ذملا سمها: فانصألا مهو

 شش نم مملغ هنأ اوملعاو» : هلوقب خسن مث 2 فانصألا ءال مالسإلا رودض

 نم موق هلأس قارعلا هنع هللا ىضر رمع حتف امل : ركب وبأ لاق. « هسمخ هلل نأف

 مهنيب اهتمسق نإ : لاقف <« امهريغو لالبو ريبزلا مهنم نيمئاغلا نيب هتمسق:ةباحصلا'

 ف مانغلا تناك : ا لاقو . فانصألا هذه نم م ناک نم الإ هنم یش

 اوءاج نيذلاو » : هلوق ىلإ ةيآلا هذهب مهيلع جتحاو . مه “یش ال سانلا رحآ قب

 كرتي هيلع اوراشأف . « كلذ ىف ةباحصلا نم ةعامجو ًايلع اورواشو و ٠٠ مدعي نم

 چاچا دنع ةعايللا هتقفاوو < كلذ لعفف ج ارحل. الع اهلهأ رقي نأو ةمسقلا

 ةميئذلا و ىلإ ةئريضم ااو غولن ريغ ةيالا هذه نأ ىلع لدي اذهو . ةيالان

 نإو « مىق مهيلع درأو نيملسملل حلصأ م ىأر نإف ؛ ةحتفملا نيضرألا ف

 نا OLE :م جارخلا ذخأو ماعا اهلهأ رارقإ ىأر

 رك ذل ابيف لوألاو رحنآلا ىوتسي ىتح اهنم جارخللا ذأ زاوج ىف مكحلا ةتباث

 ةحص و مهدنع اهمكح توبث ىلع لد خسنلاب هوجاحي مل الف « اهخسنب هوربخأو هللا.

 اوملعاو » : اهعومجع نيتيالا ريدقت نوكيف « هيلع هب. لدتسا ام ىلع ميدل اهتلالد

 مامإلا راتخنا“ اذإ «نيضرألا ىوس لاومألا فو « هسمح ہل نأف * یش نم متمنغ 3

 اهكر راتخا نإ « لوسرللو هللف » نيضرألا نم «هلوسر ىلع هللا ءافأ امو » ‹كلذ

 ىأر نم ىلإ هفرص ىف هيلعرمألا ضوفتل انبه لوسرلا ركذ نوكيو . اهلهأ كلم ىلع
 « مكنم ءاينغألا نيب ةلود نوكي اليك » :هلوقب ةيآلا نم هنعاهللا ىضر رمع لدتساف

 نيب هل ود تراصل مهيب اممشق ول : لاقو ( | مهدعب نم وءاج نيذلاو» : هلوقو:

 قدا اهيف مل لعج دقو “یش هل ؛مكنم ءاينغألا

 ةقفاومو ةبالا ةلالد و ةءدنع“ رقتسا: الذ : ( دعب نم اوءاج نيذلاو » : هلوقب
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 .فيلح نب نامع ثعب : جارخنا عضوو الع اهلهأ رارقإ ىلع ةباحصلا لك
 ؛ ةم ولعملا عاضوألا ىلع جارنا عضوو « نيضرألا احسف نالا نب ةفيذحو

 ةعبرأو ءرشع ىنا :.تاقبط ثالث مهالمجو ء باقرلا ىلع. ةيزملا .اعنضوو
 :ةمنألا نم هدعب ءاج نمم دحأ اذه هلعف بقعتي مل مث . نعبرأو ةيناعو « نورشعو:

 . اقافتا كلذ راصف ؛ خسفلاب .

 یر روثلاو انياصصأ لاف « ةونع ةحتفملا نيضرألا ماكحأ ىف ف معلا لأ فلتخاو

 نيمناغلا نيب مهلاومأو اهلهأو اهمسق ءاش نإ رايخلا وهف ةونع مامإلا اهحنتفا اذإ

 جارخللا ميملعو املع لعجو ابلع ابهلهأ رقأ ءاش نإو « سلنا ج ارخإ دعب

 حلصلا لهأ عاب ام : كلام لاقو . اه مهءارشو مهعيب زوجيو «مم اكلم نوكيو

 حلصلا لصأ نآل دحأ م ىرتشيال هنإف ةونع حتتفإ امو :زئاج وهف مهضرأ م

 نف ةونع اوذخأ نيذلا ةونعلا لهأ امأو : هلامو هضرأب قحأ ناك مهنم لسأ نم

 ايف تراص دق مهدالب نأل «نيملسملل هضرأو « هسفن همالسإ هل زرحأ مهنم ملسأ ش

 « نيماغلل اهساخأ ةعبرأو هلهأل اه.سمخف ةونغ ناك ام :: ىعفاشلا لاقو . نيملسملل

 ماع امنةو اهلعجي نأ ا هقح نع'اسفن باط نمف وهف اسفن بلطي مل نمو <

 . هلاغ ”قحأ

 زو ماقا ةركخ نأ یم ةع ةا ضر اا رلك ا ركب یا لاق +

 رارقإ نيب اريخم مامإلا نوكي نأ وأ ‹ مهسفنأ نم ةبيبطب الإ مهنع اهفرص مامإلل

 هلعف ام لع  اهلهأ باقر ىلعو ءاهملع جاراللا عضوو « اهيف مهكالمأ ىلع اهلهأ

 بيوصت ىلع ةباحصلا نم عيمجلا ىت قفئا الف  داوسلا ضرأ ىف هنع هللا ىضر رمع

 نيمئاغلا قح طاقسإ ىلع هيلع مهضعب نم فالخ دعب دأوشلا ضرأ ىف هلعف ايف رمع

 اهلهأ باقر الو نيضرألا كلم نوقحتسي ال نيمئاغلا نأ ىلع كلذ لد اهماقر ىلع

 ىلإ اهب مهنع لدع ال مهل اكلم ناك ول كلذ نأل ؛ منهل كلذ مامإلا رات نأب.الإ

 ءاينغألا نيب ةلود نوكي اليك :  هلوق يف ةيآلاب هجاجتحا ىف هوعزانلو « مهرغ
3 



 ع

 هجاجتحا دنع هبأر عيمجلا هل لس الف ؛ مهدعب نم اوءاج نذلاو » : هلوقو ١ کنم

 . مل كلذ 2 رايتخاب الإ نيضرألا كلم نوقحتسي ال نيمناغلا نأ یلع:لد ةيالاب

 4 قس الو نيكرشلا نم ىرمألا لقي نأ 0 ا او

 rte هايف ميت سي هلو او ىرسألا لقب e لذ ¢ 2008

 bE الإ نيضرألاو باقرلا يف ةمينغلا زارحإب نيمتاغلل لص ال كلملا نأ

 مارا

 نب ريشب نع ديعس نب یم نع ىروشلا ىور ام اضيأ كلذ ىلع لديو

 نيمئاغلل اكلم ل ناک ولف 3 ١ اھس رشع ةينام ىل ىلع مهنيب اهم.سق نيمل.ملا نير

 ا ىلا نأ هيلع لديو . ةردع اف دقو تاجاح لاو بئاونلل هفصن لعج اف :

 . مهكالمأ ىلع مهرقأف اهلهأ ىلع نمو « ةكم حتف'

 ةمسق ىف مامإلا رييخت ': ةنسلاو «فلنلا عامجإو «'ةيآلا ةلالدب لضح دقف

 ثيدح هيلع لديو . !ملع جارحللا عضوو < اهلهأل اكلم اهكرت وأ « نيضرألا

 قفارعلا تعنم» : : ام ىلا نع. ةريره ىلأ نع هبيبأ نع حلاص ی نب لهس'

 ءاهرانيدو اهبدر ارصم تعنمو ءاهرائيدو اهدادم ماشلا تعنمو ءاهمهردو اهزيفق

 مالسلا هيلع ردخأف .(همدو ةريره یا محل كلذ ىلع دهش . متأدب 1 مدعو

 ىلإ نودؤعي مهنأو ©« نيضرألا ين ىلاعت هلل ةبجاولا قوقحلا هذه سانلا عنم نع

 ىف هنع هللا ىضر رسمع لوق ةعص ىلع لدي كلذو <« اهعنم ىف ةيلهاجلا لهأ لاح

 اد ىلا ىلاغت هللا قو نم وه: هعضو ام نأو داوسلا

 .بيبح نآل « عامجإ داوسلا ىل رمع لعف نم تركذ ايف سيل .: ليق نف
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 داوسلا ٍتمسقل ضعب هوجو مكضعب برضي نأ ال ول » : لاقف ةبحرلاب هنع هللا .
 ا رمت ىلع راشأ هنأ هنع هللا ىضر ىلع نع حيحصلا :هل ليق ٠. منيب

 ىلع نع حصي نأ زوجي ال هنإف كلذ عمو ٠ هيلع هلهأ رارقإو داوسلا ةمسق كرتب

 اس ا وک نم فالذب . ىلع مهطاخ نم واخيال هنأل « تركذ ام

 . نوبطاخملا:نوكي. نأ. وأ « هيف رايح ربغ نم مهنيب هتمسقو هكام اوقحتساف داوسلا

 . حتف دهش نم. مهنم طالخأ مهو شيجلا هن بطاخ وأ « هوحتف نيذلا ريغ هب

 < هحتف دهشي مل نمل باطلا نوكي نأ زئاج ريغو « هدهشي مل نم مهنمو داوسلا
 ؛ نومئاغلا اهنم جرخيو نيمناغلا ريغ ىلإ فرصت ةمينغلا نإ : لوقيال ًادحأ نأل
 . دهشب مل نم مهفو ةمينغلا قحتساو حتالا دهش نم مهيف ًاطالخأ اونوكي نأو
 . ةميتغلا مسقتو « هل مهسي نأ زوجي ال حتفلا دهشي مل نم نأل « لوألا لثم اذهو

 ‹ هريغ نود حتفلا دهش نم هب بطاخ نوكي نأ وأ ؛ هودهش نيذلا نيبو هنيب

 هييف.مامإلل 'رايخنت ريغ نم جه ريغ نود هل نيقحتسما مه اوناك و كلذك ناك نإف

 ناك اذإ نضعب هوجو برضي مهضعب نأل « مهرينل مهقح لعجي نأ زدئاج ریغف
 | هنأ ىلعو + تفصو امل هريغ ىلإ هب مايقلا هيلع بحي اقح كرتي نأ نم هللا ىتأ

 ' داسف لع ليلد كلذ قو. . مهريغ نود هوحتف نبل ابنالعلا اني نقضي

 ۰ . ةياورلا هذه

 ب نع لور ةو نك نیا أل ان توق دعب" سالا الناز -

 : لئاق لاقف « هيلع هلهأ رارقإو داوسلا ةمسق كرت ىلع ةباحصلا ةفاك .ىف

 7 ركذ ىذلا وهو « مهقرتسي ملو < مهيديأ ىف مهاومأ كرتو مهكالمأ ىل اع

 ىف مهضرأو مهنأ ىلع مهضرأ ىلع مهرقأ اإ: نوردخآ لاقو . انباعحصأ بهذه

 ١ دارحأ مآ لع مهرقأ : نوردخآ لاقو . اهل كالم ريغ منو ¢ نيملسملل

 . نيملسملا حلاصم ىلع ةفوقوم نوضرألاو

 ٠ سيل هنأو ارح قات دارا لفل نالا نمل اوفلتخي ملو : ركب وبأ لاق

 | ودهع ىلع ملسأ اناقهد نأ هنع هللا ىضر ىلع نع ىور دقو « هقرتسي نأ دحأل



(۳) 
 «”كلضرأ نق اهانذخنأو' كسأز نع ةيرملا انعفر كلضرأ ىن تمقأ نإ » : لاقف

 ف هننع هللا یر رم نع ىور كلذكو :5 اب قحأ نحنف اهنع تلر نإ 1

 . مالسإلاب قرلا مهنع لاز د واف . تملسأ نيح كاملا رهن ةناقهد

 دارأ 8 ل . «ام قحأ نحنف تلوحت نإ» : الاق دقف : ليق نإف
 ىلا قوقحلا لطبت الثل « اهانعرزو نحن اهانرع امترامع نع تزجع نإ كلب

 يضارأب اندنع ا جارنمللا:وهو. اهءاقر ىف نيملسملل تبجو

 ش . اهتارامع نع نيزجاعلا

 مهيضارأ نأ تيئرح وهف داوسلا لهأ نم لسأ نم نأ.انفصو امب تبث الو
 ماعإلل زاج ثيح نمو « ةيراا لصأ ىلع تاقيم مهباقر تناك اک مهك الأ ىلع

 اهفرصل نيملسملا ىلع ةفوقوم اهلعجيو اهباقر نع نيمانلا قح عطقي نأ انيفلاخم دنع
 ذإ ؛ نيملسملا ىلإ اهجارخ فرصيو اهلهأ كالمأ ىلع اهرارقإ زاج مهملإ اهجازخ ا

 مهقح امنإو ؛ اهكام نيماسملل لصحيال ؛ نأ دعب دیک مرا كلم و ىف قحال ل

 بلغ ام ةمينخلا نأ انعم + :لاق E 2 ىج ركذو
 لاق . هيلع اولوصام ئفلا نأو .« لاتقلاب ةونع هوذحخأي ىح نوملسملا هبلع

 لأ ماع رهظف طبنلا ىديأ ىف ناك هنأ انعمس انإف اذه انداوس امأف : نسحلا

 اوكرت سراف لهأ ىلع نوملسملا. رهظ الف ؛ جارحللا مملإ نودؤي اوناكف ؛ "سرا

 نسوءر ىلع ةيزجلا اوعضوو «' مهلاح ىلع نيقاهدلا نم مهلتاقي مل نمو داوسلا

 5 جارا مهيلع اوعضوو < نيضرألا نم مييديأ ىف ناك ام اوخسمو < لالا

 . مامإلل فاوص تناكف دحأ دي ف تسيل ضرأ لك ىلع اوضبقو

 لهأ e ارارحأ 3 امل طبنلا نأ لإ ' بهذ هنأك .: 32 لاق
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 حلوص ام ىنع« ىف مهباقرزو مهوضرأ تناكف « نيملسملا اولتاقي م مبنأل ٠ سرفلا
 ناك هجو اذهو .. مهولتاق ول مهباقرو مهضارأ نوكلمي اوناك: امنإ مهنأو « هيلع.

 ريغ نم تناك داوسلا ةمسق هولأس نيذلا . هباحصأل . رمع ةجاحم نأ ال ول لاخلا هلمتحي

 . نسحلا هركذ. ام نود باتكلا ةلالدب جتحا امنإو ٤ ا اذه

 لع ا بردت نم يطب ا ىلإ داوسلا رمع عفد امنإ : ليق نإف
 E ET : قلع ىلا لاق « اجارخ ىمست ةرجألاو «ةراجإلا

 "نإ : اهدحأ هوجو نم طلغ اذه : ركب وبأ لاق . بيعلاب در اذإ ىرتشملا دبعلا
 ٠ ةباحصلا رواش امنإو « ةمسقلا كرتو جارنا عضو ىف موقلا سوفن بطتسي مل رمت

 ی اک هلوق هب حضوأ امب ةمسقلا بلط نم جاحو

 aha . ةجاحلاو ةعجارملا نم مهنيبو هنيب ناك ام لقن انك

 نب سيق نع دلاخ ىآ نب , ليعامسإ هاور ام رْكذو كلذ لقت دق' : ليق نإف

 . نينش ثلث هاتذخأف « داوسلا عبر رمع اناطغأف سانلا عبر انك : لاق مزاح ىنأ

 ملكا ا نا ارا ! هللاو » : رمع لاقف كلذ دعب رمع ىلإ ريرج دفو مث

 نينامب رع هزاجاف < لعفف . « نيملسملا ىلع هودرت نأ ىرأف « محل مسق ام ىلع

 تسلو رمأ ىلع كوحلاص ىوق نإ «نينمؤملا ر يأ ای » : تلاقف ةا رماها الايد ١

 . « ءار> ةفيطق ىنيطعتو « لولذ لمح ىلع ااو اق یک تاهو قد ىقرأ

 . لعمف : لاق

 نأ زئاجو « نيضرألا باقر مهكلم ناك هنأ ىلع ليلد هيفا سيل : لاق

 نود" N e ع د

 زج اتیا ريظأل ء نيت تت ازال رع ربع دقو
 ناک املا

 هنأل ءلالا تيب نم اهاطعأ هنإف ةأرملا رمأ اأو . نيملسحلل جملا هنأ: هيلز

 اا ا ىف ناک م ذخأ ريغ نم هلعفي نأ هل ازئاج ناک رو



 كالا

 نأ فالخال هنإ :اهدخأ هوجو نم دسافف .« ةرجأ جارخللا'نإ :هلوق امأو
 ولخي مل اهلهأ نإف اضيأو ٠ ةدملا لع تعقو اذإ ةمولعم ةدم ىلع الإ زوجن ال تاراجإلا
 « زوجت ال هدبع نم ىلوملا ةراجإ نإف اديبع اوناكنإف ؛ ًارارحأ وأ ًاديبع اونوكي نأ
 ضارأ كرت :الو ةيرحلا لصأ ىلع مباقز كرتت نأ زاج فيكن رار أ ارناک نإو
 تالح ال هنأل ؛مماقر نم .ةيزجلا ذأ زج مل: ادیبع اوناک ول اضنأو ؟ مهكالمأ ىلع ٠

 .:ةزئاج ريغ. رجشلاو لخدلا ةراجإ نأ .فالخ.ال اضيأو . مهيلع ةيزج ال ديبعلا نأ '

 اپ ةرجأب نايل هنأ ىلع لدف . رجشلاو لخنلا نم جارخلا ردا دقو

  EFEاباصأ لاقف « اهراجيتساو جارحلا ضرأ رف ئ ءاهقنلا تاعا :

 جارتنا شرا راجيتسا هركأ :كلام لاقو . ئعازوألا لزق رهو هكاقب سيال .

 ' . ركزو . ًاراغص كقنع ين لعجت ال : لاقو جارحللا ضرأ ىرش كيرش هركو
 نارمع نب ىئاعملا لجر لأس » : لاق راكب نب نايلس نع نارمع نبا نع ىواحطلا

 تنأ عرزت كنإف : لئاق هل لاقف « كلذ نع هابنف جارخلا ضرأ ىف عرزلا نع

 سأب ال : ىعفاشلا لاقو . « ةودقرشلا ىف سيل « ىحأ نبا اي : لاقف ؟ اهيف

 : ءاجت ىذلا ثيدحلاو : لاق . مهماود ىرتكي 3 جارخ نفذ ملسملا ىرتكي نأب

 دجسملا لخدي نأ كرشملا الو جارخللا ىدوي نأ ہل ىغبني ال ۰ لتي هللا لوسر نع

 ةيزجلا جارح وه امنإ « مارحلا . 00

 3 جارخ ضرأ یرتشا هنأ دوعسم نب هللا دبع نع ىور:: ركباؤيأ لاق

 . 0 ايندلا ىف اوبغرتف ةعيضلا اوذختت ال » : لاق هنأ ال ىنلا نع هنع یورو

 هل تنا هنأ كالذو e | للاب ام ةينلليو 1 نافارا ناناربو : هللا دبع لاق

 ىفر ىلع ىنبا نيسحلاو نسحلا-نأ وزو ٠ . جارحللا ضرأ نم ناذارو ؛ناذارب ةعيض

 كالمأ اهنأ اهدحأ ع نيينعم ىلع لدي اذهف .٠ داوشلا ضرأ نم اورتشا مهنع هللا

 امنع هللا يضررمعو ىلع نع ىورو . اهارش ملسملل هوركم ريغ هنأ ىناثلاو ءاهلهأل

 نع ىورو.:. جارحللا هنم ذخأ هضرأ ىلع ماق نإ هنأ جارعا لهأ نم ملسأ نميف



 0 1 )١:4:(
 نع ىف هللا لعج ام لعجت ال » : لاقو ةمذلا لهأ ضرأ ىرش هرك هنأ سابع نبا

 كقنع ىف لعجت ال » : لاقو . كلذ لثم ربع نبا لاقو . « كقنع يف رفاكلا اذه .
 . , افالخ ملعنال انأل < راغصب سيل ضرألا جارخو : ركب وبأ لاق . « راغصلا
 نم جارحللا ذخوي هنأ : مسأف جارخ ضرأ هل تناك اذإ ىلا نأ فلسلا نيب
 : ىنلا لوقو . مالسإلاب طقسل راغص ناك ولف ؛ هسأر نع طقسيو' هضرأ

 ” هنآ لا لف هيجل زمنا ىلع لدي « اهمهردو اهزيفق قارعلا تعنم »

 مدعو ١ : لاق هنأ ىرتالأ . لبقتسملا ىف هللا قح نم نوملسملا عنمب اع ريخأ

 .. نيل راثكلا لع بهي اأو « نيمللا ىلع بجيل رثصلاو ٠ ١ ماديا
 EFE fF) : م نآرقلا ماكحأ ىف اذك

 . مكاين امو هوذخف لوسرلا مكاثآ مود : :ىلاعت هلوق :ةسداسلا ةيآلاو .
 ` « اوهتناف هنع

 ظ نع ملسمو ىراخبلا جرخأ امك < و بارنوهرمارأ لاما بوجود |
 ٠ نسحمل تاجلفتملاو « ثامثوتسملاو 'تامشاولا هللا نعل » .: لاق هنأ دوعسم نا
 كنأ ىنغلب : تلاقف هيلإ تءاجف « دسأ ىنب نم ةأرما غلبف « هللا قلخ تاروغمل
 فو « عي هلا لوسر نمل نم ناال لام : : لاق ؟ تيكو تيك ,,تلق
 هيتأرق تنك نإ : لاق ؟ هتدجو اف هيحول نيب ام أرقأل : تلاق ؟ هللا باتك
 9, اوهتناف هنع مكابن امو هوذخف لوسرلا مكاثآ امو ٠ : :تأرق امأ «هبتدجو دقق
 . ليلكإلا ىف اذك . «.هنع ىبن دق ایج ىنلا نإف» : لاق ! یب : تلاق

 «  ناميإلاو رادلا وءوبت نيذلاو » :ىلاعت هلو : ةعباسلا ةيالاو

 قالا نم اهريغ ىلع ةيدلا لضف ركدذي وو اكلام تعم : : بهو نبا لاق
 تحئتفا ىرقلا نم اهريغ نإو 4 ةرجيملا و اياب تئوبت ةنيدملا نإ :: لاقف

 ماكجأ یت انک : « نامبإلاو رادلا وءوبت نيذلاو » : ةيالا أرق مث « فيسلاب
 0 .. ىنرعلا نبال نآرقلا
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 ناک ولو مهسفنأ ىلع نورتويو » : ىلاعت هلوق : ةنماثلا ةيآلاو

 . « ةضاصخ مهب 7 ٠

 . ليلكإلا ىف اذك“ . ايندلاو سفنلا ظوظح ىف راثيإلا حدم هيف

 نولوقي مهدعب نم اوءاج نيذلاو » : ىلاعت هلوق . : ةعساتلا ةيالاو
 ' ٠ لعجت الو . ناميألاب انوقبس نيذلا انناوخإلو انلرفغا انبر

 | ١ «محر فو ءر كنإ انبر « اونمآ نيذلل الغ انبولق ىف.
 ضغب نم بولقلا ةيفصتو «: ةباحصلا نع ئضرتلاو « ءاعدلا ىلع ثحلا هيف ”

 هل قحالف اإ هللا لوسر .باحصأ بس نم نأ : كلام هنم ذخأ '. مهنم دحأ

 ش . ىبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ قى ااذك : ىنفلا ف

 ( تش ميوقو اج مهن : ىلاعت هلوق : ةرشاعلا ةي لاو

 ضرتغملا ةالص عنم ىف ةيالا هذه نم انئالع ضعب قلعت : ىبرعلا نبا لاق
 «ةينلا ي نوفلتخم مهو لاعفألاو ريبكتلا ةروص ىلع نرعتمجم منال ٠ لفتتملا فلخ

 اذك ”.رهاظلا اذه هلانيو ظفللا اذه هلمشيف ؛كلذ لعف نميف كلذ لاقت هللا مذ دقو

 ةنحتمملا ةر وص
 0 انآ ايف

 مكوذعو ىودع اوذختت ال اونمآ نيذلا ابأاي » : ىلوألا ةيآلا
 « ةدؤملاب مبملإ' نوقلت ءايلوأ

 ١ ل

 : ىراخيلا ىف ظفللاو ملا ف ىور : اهوزن ببس ٤ لوألا ةلثللا ٍ

 تملع دق : : ايولع ناكو ةيطع نبال لاق اينامع ناكو ىملسلا نمحرلا دبع ابأ نإ
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 اوت :لاقف ريب زلاو اا ىلا ینثعب I e ءامدلا ىلع كابحاض أرج ام

 ,باتكلا :انلقف ةضورلا انيتأف ءاباتك بطاح اهاطعأ ةأرما اهب نودجتو خاح ةضور
 تجرخأف « كندرجنل وأ باتكلا نجرختل : انلقف ٤ ايش ىنطعي م : تلاقف

 « لجعت ال : لاقف ؛ بطاح ىلإ لسرأف - اهصاقع نم : لاق وأ - .اهترجح نم

 هلو الإ كلباحصا نم دحأ نكي ملو !:ايحم الإ مالسإللتددزا امو ترفك ام هللاوف

 لوتأ نأ تيبحأف « دحأ ىل نكي ملو « هلامو هلهأ نع هب هللا عفدي نم ةكمب
 «قفان دق هنإف هقنع برضأ ينعد : رمح لاقف < يَ ىبنلا هقدصف ٠ ادي مهدنع
 ةئش ام ولمعا » : لاقف ردب لهأ ىلع علطا دق.هللا لعل ! كيردي ام : هل لاقف
 اوذختت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي » : تلزنو . هأرج ىذلا اذهف . « مكل ترفغ دقف
 نآرملا ماكحأ ىف اذك ٠. محر روفغ - ىلإ ةبآلا - ءايلوأ مکودعو ىودع
 . ( ۲٤۸ : ۲ر ىبرعلا نبال

 :باتكلا ظفل نأ - مالس نب ی ريسفت ىف وهو - ىزاغملا لهآ ضعب ركذو
 ؛مكفنأل اورظناف ؛هدعو هل زجناو هللا رصنل هدحو مكءاج ول ١ هللاوف. « ليسلاك يسب ليلك شيمي مكءاج و هلا لوسر نإف « شيرق رشعم اب دعب اسمأ

 بنک ابطاح نأ لسرم هل دنسب ىدقاولا یورو . ليهسلا هاكح اذك . « مالسلاو
 نذأ لع هللا لوسر نإ و : ةمركعو ةيمأ نب "ناوفصو ورمع نب ليهس ىلإ
 ادب مكدنع یل نوكي نأ تببحأ دقو ؛ مکر غ ديرب هارأ الو « وزغلاب سانلا يف
 ْ 0 , ( 40١ : ۷) ىراخبلا حتف ىف اذك

 ااو يللا تاروع لح ملط داك نیو الآل ةيناثلا ةلثسملا
 نع عفدي اك« هلام و هدلو نع هب مفديل هل زئاج كلذ نأ نظ هنأل كلذو ٠ ةدزلا " بجوال بطاح لمف ام ”رعاظ :ةزارل ركب بأ املا اكو یا + عنا نأ .ةدرلا وني ملو ديلا داخ كلذب دصق نيح بطاح لعف اك « علم تأت ىلع هداقتعاو یوابند ضرغل هلعف ناک اذ ارفاك كلذب نكي مل مهرابخ

 أب يهودع فرعيو مويلع
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 رتاصب اذإ نظا اذه لثمو > رفكلا ةملك راهظإ حيبتسيؤ « ةيقتلا دنع هلثمب ةف
 هباتتسال بجون كلذ ناك ولو « رافكإلا بجوي ال هنإف هبتك ىذلا باتكلا هنع

 لاق امنو . ادترم ناك ام هنأ لع لاق ام ىلع هقدصو هبتتسي مل الف ؛ قلع ىنلا .

 ٠ رمعا ٠ ليات ريغ. نع لف هنأ نف هنأل ء قع برا ل قلا :۲

 ء اردسب دهش هنأل هلتق نم رمع عنمامإ هنأ اإ ىنلا ريخأ دق : لبق نإف
 دقف متئش ام اولمعا : لاقف ردب لهأ ىلع علطا دق هللا لعل ! كيردي ام د : لاقو .

 اك سيل : هل ليق . ردب لهأ نم هنوك هلتق نم ةعناملا ةلعلا لعجف « مكل ترفغ
 امنإو ؛رفك اذإ راتلل اقحتسم ارفاك نوكي نأ منمي ال ردب لهأ نم هنوك نال «تننظ
  ,«ةبوتلا ىلع الإ نوتوءال اوبنذأ نإو ردب لهأ هنأ ملع دق هللا لعل كيردي ام : هانعم
 مه ريصم نإف وبنذأ نإو ردب لهأ نأ هللا مولعم ىف نأ هدارم نوكي نأ زوج
 . ( ٤۳١ : ۳ر نآرقلا ماكحأ ىف اذك . ةبانإلاو ةبوتلا ىلإ

 دلولاو لاملا لع فودللا نأ ىلع ةلالد ةيآلا هذه ىف نإ : ةثلاثلا ةلئسملاو
 هللا نأل + هسفن لع فونللا ةلرنمب نوكي ال هنأو ء رفكلا راهظإ ىف ةيقنلا حبب ال
 لاق كلذكو'. هلامو هلهأ ىلع هفوخ عم بطاح لعف ام لثم نع نينمؤملا ى
 :نفككلا .راهظإ ةعشت: ال“هنإ :نرفكتل وأ كدلو نلنقأل : لجرلا لاق ول هنإ : انباحصأ
 ينع طحت ىتح كل رقأ ال : لاقف لام لجر ىلع هل نميف لوقي نم سانلا نمو
 هلام باهذ ىلع هفوخ لعجو « هنع طحلا حصي ال هنإ : هضعب هنع طحف هضغب
 لدي هانركذ امو . ليل ىأ نبا بهذم نظأ ايف وهو . طحلا ىلع هاركإلا ةلزتمي
 هللا نأ 'ةيقتلا حيبي ال لسهألاو لاما ىلع فوحلا نأ ىلع لديو . انلوق ةحص ىلع
 :لاقف «مهلهأو مهلاومأ لجأل فلختلا ىف مهرذعي ملو نينمؤملا ىلع ةرجهلا ضرف
 :لاقو « ةيآلا - مكتريشعو مكجاوزأو مكناوخإو مكءانبأو مكءابآ ناك نإ لقد
 اورجابتف ةعساو هللا ضرأ نكت ملأ : لاق ضرألا ىف نيفعضتسم انك : اولاق ؛
 . ( ٤۳١ ر صاصخمل نآرفلا ماكحأ ىف اذك ؟ امف



 ( ) ٤

 اولاق ذإ هعم نيذلاو ميهارنإ ىف ةنسح ةرسأ مكل تذاك دق ) :ىلاعت هلوق : ةيناثلا ةيآلاو

 مكنيبو اننيب أدبو مكب انرفک < هللا نود نم نودبعت امو مكنم ءآرب اذإ :مهمرقل
 م 7 («.ةدحو هللات اونموت ىح ًادبأ ءاضغبلاو ةوادعلا ٠

 اك « نامبإلا ةحصل ظرش همسارمو رفكلا نع ىربتلا نأ ىلع ليلد هيف
 باتك ىف ةلئسم ركذ هنأ ىنابيشلا نسحلا نب دمحم ىنابرلا مام إلا انمامإ نع ىور



 ( ) ٤1

 تانموملا مك ءاج اذإ | ونمآ نيذلا اهيأ اي» : هلوق : ةعبارلا ةيالاو

 « نهناعإب لع هللا « نهونحتماف تارجاهم

 : لئاسم اہف

 ةيبيدحلا لهأ حلاض ال كلت ىبنلا نأ تبث : اهوزن ببس ىف ىلوألا ةلئسملا
 نم بهذ نمو « مهلإ در نيملسملا ىلإ نيكرشملا نم ءاج نم نأ هيف ناك
 الع هللا لوسر ناكو « كلذ ىلع دهعلا متو . دري مل نيكرشملا ىلإ نيملشملا

 .تالسم ءاسن اضيأ مدقو . مدق نيح ىنقثلا ةثراح نبا ديسأ نب ةبتعو:ريضب ىنأ در
 ءالوألا ماجف + اهريغو . ةيملسألا ب طيعم ىبأ نب ةبقع تنب موثلك مأ نبنم

 ۽ دهملاب ءاقرلا هه اوعدتساو ه.طارغل لو ندو لاق قاع للا وسر اذا
 هللا نأ الإ تازجعملا نم كلذ ناكو . اي وتو ااغ : ةا ىنلا لاقف

 « ءاسنلا ىف كلذ هللا لزل ىح «دمحم ردغ : اولوقي نأ نع مهتتسلأ ضبق لج و رع

 . هنا زجعم دحأ .كلذو

 ىلع ناحتمالا ريسفت ىف فلتحخا « نهونحتماف» :-هلوق : ةيناثلا ةلئسملا

 0 اذن « سابع نبا نع ىدسألا رصن وبأ هاور نيميلا اهدحأ :: نيلوق

 كج رخأ ام هللاب » : بئاسلا نب ىنيص اهجوز ناو ةعيبسل فتَع ىبنلا لاق ةماسأ ىنأ نب

 7 ىلع صرح الإ كجرخأ الو « كجوزل ةيهارك الو برض كموق نم
 ةشئاع نع حيحصلا ىف ىور-ام وهو : نالا ؟ « هريغ نيديزتال « هيف ةبغرو

 نآرفلا ماكحأ ىف اذك . ةيالا هنهب ءاسنلا نحتع ناك الع ىلا نأ اهنع هللا ىضر

 | . ١" : YoY) ىلرعلا نال

 نهوربتخاف ىأ « نهونحتماف» : ىلاعت هلوق : .ىسولآلا ةمالعلا لاقو .
 ١ جرخأ . ناعإلا ق قتال قرف ةا کشا لع هب بلغني لك

 سابع نبا نع ةعامجبو نسح دنسب هيودرم ناو ريبكلا ىن ىناربطلاو رذنملا
 اهفلح طع ىلا تءاج اذإ ةأرسملا تناك :. نبناحتما ةيفيك -ىف لاق هنأ
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 تجرخ ام هللابو « ضرأ نع ضرأب ةبغر تجرح ام هللاب هنع هللا ىضر رمت
 هلل ابح الإ تجرح ام هللابو « ايند سالا تجرح ام هللابو ۰ جوز ضغب نم
 رع رمأ ال هلل لوسر نأ ءاسنلا ةنحم تناك : اضيأ هنع ةياور ىو . هلوسرو

 ىلع نكعياب اي هللا لوسر نإ : نم لق : لاقف هع هللا ىضز باطلا نب

 ELE ۲۸ ) یناعملا حور ىف اذك . ایش هللاب نكرشت نأ ظ

 مومع ىف نلخد نإو ءاسنلا درت مل هلجأل ىذلا ىنعملا ىف ةفلافلا ةنئسملاو
 . مالسإلا ةم رحل : ىناثلا ‹ نهفعضو نبتقرل : اهدحأ نالوق كلذ ىو : طرشلا
 ‹ ناحيحص ناينعملاو . « نمل نولحي مهالو مهل لح نهال» : هلوق هيلع لديو
 . . لوصألا بتك ىف هانيب امسح نيتلعب مكحلا للعي نأ زوجيو

 « مومعلل اصيصخن ناك درلا دهع نم ءاسنلا جورخ : ةعبارلا ةلئسملاو

 . ىناثلا مسقلا ىف هانيب دقو ٠ نيلفاغلا ضعب همه وت اك دهعلل انسان ال

 اهمالسإ وه اهجوز نم ةملسملا ةقرف بجوأ ىذلا : ةسماخلا ةلئسملاو
 : ةفينح وبأ لاقو - صيخلتلا وهو  فالحللا لئاسم لوصأ ى هانيب امك « اتر ال

 ةرابع لب كلام بهذم ىف ةراشإ هبلإو ٠ نيرادلا فالتخا وه اهنيب قرف ىذلا
 : لاق دق ىلاعت هللا نأ انهه هيف ةدمعلاو « عورفلا لئاسم ىف اهانخضوأ دق

 سيلو مالسإلاب لحلا مدع ةنمل نأ نيبف « نه ثولحي مه الو مهل لح نهال»
 | . ( 55١ : ؟) ىبرعللا نآرقلا ماكحأ ىف اذك . نيرادلا فالتخا

 . عوقو ىلع ةلالدلا نم بورض ةيالا هذه ىف : ىزارلا ركب.وبأ مامإلا لاقو

 نيجوزلا دحأ نوكي نأ نيرادلا فالتخاو ؛ نيجوزلا نيب نيرادلا فالتخاب ةقرفلا
 لإ 5 رح اهملا نأل كلذو ¢ مالسإلا راد لهأ نم رخآلاو برخ ل اراد لهأ نم

 لهأ م هرفك ىلع قاب اهجوزو مالسإلار اد لهأ نم تراص دق مالسإلار اد

 ٠ هلوقب (ميب ةقرفلا ع وقوب هللا مكحز « نارادلا اب فلتخا دقف ؛ برحلا راد
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 اب ىلوأ جوزلا ناكل ةيقاب ةيجوزلا تناك ولو . ؛.رافكلا ىلإ نهوعجرت الف و

 مه الو مهل لح نهال» : هلوق اضيأ هيلع لديو . دارأ ثيح هعم نوكي ناب
 درب رمأ هنأل ‹ اضيأ هيلع لدي « اوقفنأ ام مهوتآو » هلوقو .. « نهل نولحب .

 اهرهم

 زوجي ال هنأل ءارهملا در جورلا قحتسا الل ةيقاب ةيجوزلا تناك ولو« جوزلا ىلع

 ندوحكنت نأ مكيلع حانج الو » : هلوق هيلع لديو . هلدبو عضبلا قحتسي نأ

 . جوزتي نأ اهل زاج ال ايقاب لوألا حاكنلا ناك ولو ٠ نهروجأ نهومتيآ اذإ

 عنتم نأ اناهنف « عنملا ٠ ةصغلاو (.رفاوكلا مصعب وكس الو : هلوق هنيلع دیو

 . ىلرحلا اهجوز لجأل اهجيوزت نم

 ةفينح وبأ انمامإ لاقف ةملسم انيلإ جرخت ةيبرحلا ىف معلا لهأ فلتخاو

 ةقرفلا تعقو دق : برحلا راد ف رفاك جوز الو ةملسم انيلإ جرخت ةيبرحلا ف

 جوزلا لسا نإو « ةدعلا ابماع + دغو "تسون نبأ لاق « امماع ةدع الو مهنيب اف

 « ىعزوألاو ٠ كلام لاقو . ىروثلا لوق وهو « لبقتسم حأكنب الإ هل لح مل

 تعقو دقف ضيح ثالث ضيحم نأ لبق جوزلا ملسأ نإ : ىعفاشلاو « ثيللاو

 مكح ال ‹ مالسإلا نيبو برحلا.راد نيب ىعفاشلا دنع قرف الو . ةقرفلا

 ' 2 , 0, هلنع رادلل

 اذإ » : لاق ىلع نع بيسملا نب ديعس نع ةداتق ىور : ركب. وبأ لاق

 . « ةرجهلا راد ىف اوماد ام اهي'قحأ وهف اهجوز لبق ةيئارصنلاو ةيدوهيلا تملسأ

 نم لجر ناك : لاق سودرک نب دواد نع رطم نب حافسلا نع ىنابيشلا یورو

 جوزلا ىبأو ةأرملا تملسأف « ةينارصن ممت ىنب نم ةأرما هدنع ىنارصن بلغت ىنب ١

 ٠ ىنارصنلا ىف دهاجم و سواطو ءاظع. نع ثيل یورو . امهنيب رمع قرفف <« ي نأ

 شاق . امهنيب قرفف مست مل نإو « هتأرما ىهف اهعم لس نإ : اولاق هتأرما لست

 | قرف مست مل نإو « هتأرما ىهف ابتدع ىف ىهو مس اذإ : لاق دهاجم نع ةداتق

 :مهاربإ لاقو . هلثم بيسملا نباو نسحلا نعو ءهلثم ءاطع نع جاجح یورو . اهنيب -
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 نع ةمركع نع دلاخ نع ماوعلا نب دابع يورو . امهنيب قرف ماسي نأ ىبأ نإ

 + «اهسفنل كلمأ ىهف اهجوز لبق ةينارصنلا تملمأ اذإ : لاق سابع نبا
 52509 ءاغنأ ةثالث ىلع كلذ ىف:فلسلا فالتخا لصح :ركي وبأ لاق

 ىف اناك اذإ اندنع هانعم اذهو . ةرجهلا راد ىف اوماد ام ام قحأ وه : هنع هللا ضر

 رخالاو برحلا راد ىف اهدحأ راصف رادلا اهب تفلتخا ىتمو « ةدحاو راد

 مالسإلا جوزلا ىبأو.تملسأ اذإ :هئع.هللا نضر رمع لاقو-: تناب مالسإلا لاذ ف
 انركذ نمم نورحنآ لاقو . مالسإلا راد ىف امهنأ ىلع اضيأ اذهو . امهنيب قرف

 . ةقرفلا تعقو ةدعلا تضقنا اذإف ؛ ةدعلا ىف تماد ام هتأرما یه : هلوق

 ىلع راصمألا ءاهقف ناز : اهتااسإب ةقرفلا عقت : سابع :نبا لاقو

 عوقو تقو ى اوفلتخاو « ةدحاو راد ىف اناك اذإ اهمالسإب هنم نيبت ال اهنأ

 ةقرفلا عقت مل نييمذ اناك نإ : انباعصأ لاقف « جوزلا لسي ملو تملسأ اذإ .ةقرفلا

 نع ىورام ىبعم وهو . امهنيب قرفالإو ملسأ نإف « هيلع مالسإلا ضرعي ىح

 ام هتأرما ىهف تملسأف برحلا راد ىف نييبرح اناك نإ : اولاقو . رمعو ىلع

 . امهبنيب قرف مسي نأ لبق ضيح ثالث تضاح اذإف « ضيح ثالث ضحن مل
 نييبرحلا هب اودارأ امنإ ضيحلا ا فلسلا نم هنع ىور نم نوكي نأ زوجي و

 ارا راد قف

 ىف رخخآلا ىتبو ناك أ  انيلإ جرخو نييبرحلا دحأ ملسأ اذإ :انباصصأ لاقو
 ةبآلا لئالد هوجو انركذ دقو . نيرادلا فالتخاب ةقرفلا تعقو دقف برحلا راد .

 الإ ءاسنلا نم تانصحملاو » : هلوق كلذ ىلع ليلذلا نمو . لوقلا اذه ةعص ىلع

 نه ناك ساطوأ ايابس ىف تلزن : ىردخلا ديعس وبأ لاق . « مكناميأ تكلم ام

 سابع نبا نع ريبج نب ديعس یورو . ىبسلاب مهل نهحابأو « كرشلا ين جاوزأ

 جوز تاذ لك» : لاق « مكناميأ تكلم ام الإ ءاسنلا نم تانصحم او »..:هلوق ىف

 ىتح لماح طوي ال » : ايابسلا يف ياع ىنلا لاقو . ٠ تيبس ام الإ انز اهنايتإف
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 ةيبنمملا وطو زاوج ىلع ءاهقفلا قفتاو . « ةضيحب أريتست ىح لئاح الو « عضن

 ولحم الف . اهعم اهجوز بسی مل اذإ برحلا راد: یئ جوز اهل ناك نإو ءاربتسالا دعب

 ؛ انيب ىذلا دحلا ىلع نيرادلا فالتخاب وأ اهمالسإب قلعتي نأ نم ةقرفلا عوقو

 ةقرفلا بجو ال اهمالسإ نأ ىلع عيمجلا قفتا دقو ؛ الع كلملا ثودحب وأ

 اهل ىلا ةسمألا نأ ةلالدب :حاكتلا عفرب ال كاللا" ثودخ نأ انضيأ ةتسيئو + لاخلا ف

 جوز امل. نأ نع لجر تام اذإ كلذكو « ةقرفلا عمت مل تعيب اذإ جوز

 ةقرفلا عاقيإل هجو قبي ملف ؛ کا ًاعفار ثراولا ىلإ كلملا لاقتنا نكي

 نيرادلا تدل

 برحلا راد لخد اذإ لسملا نأل ةقرفلا بجوي ال نيرادلا فالتخا :ليق ناف
 هنيب ةقرفلا عقت مل نامأب انيلإ ىبرح لحد ول كلذكو « هتأرما حاكن لطبي مل نامأب
 راد ىلإ امهدحأ جرح مث برعلا راد ىف ناجوزلا لسا ول كلدڭو ۾ هتجوز نيبو

 . ةقرفلا باجيإ ىف نيراذلا فالتخال ريثأت ال هنأ انملعف ؛ ةقرفلا عقت مل مالسإلا

 اههدحأ نوكي نأ هانعم امنإو ؛ هيلإ تبهذ ام نيرادلا فالتخا ىنعم سيل : هل ليق

 نوكيف برحلا راذ لهأ نم رحآلاو « ةمذلاب وأ مالسإلاب امإ مالسإلا راد لأ نم

 اقم اهدحأ ناك نإو ةدحاو راد لهأ اهف نيملسم اناك اذإ امأف « ارفاك ايبرح

 ا . مالسإلا راد يف رمتآلاو برحلا راد ىف

 نب دواد نع قع نب دمحم نع سنوي ىور امب انل فلاخملا جتحا نإف

 صاعلا أ لغ بز کب ع ىبنلا در :لاق سابع نبا نع ةمركع نع نيصحلا

 دلا لإ تراه بيز تناك دقو نیس تس دع لوألا حتاكتلاب عيبرلا نب

 هنأ ىلع لدي اذهو . لوألا حاكنلاب هيلع اهدر مث « اكرشم ةكمب اهجوز قبو

 . ةقرفلا عاقيإ ف نيرادلا فالتخال ريثأت ال

 : لاق هنأ ٠ ا هرج نب لالا دب اك الا سبل : 9 لايف

 هيلإ درت ال اأ ءاهقفلا نيب فالح ال هنأل « لوألا حاكنلاب نينس تس دعب اهدر »
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 ضيحم ال اهنأ ةداعلا يف سيل هنأ مولعمو « ضيح ثالث ءاضقنا دعب لوألا دقعلاب

 هجوو . هجولا اذه نم هب فلاحلا جاجتحا طقسف 3 نينس تس يف ضيح ثالث

 اهجوز لبق ملست ةيدوملا ىف سابع ن با نع ةمركع نع دلاخ ىؤر ام وهو : رخآ

 زئاج ريغو « اهمالسإب تعقو دق ةقرفلا نأ هبهذم نم ناكف < اهسفنل كلمأ انآ

 بيعش نب ورمع نأ : ثلاثلا هجولاو . هنع هاور دق ايف لي ىب هلا فلاخم نأ

 ١ « ناث حاكتب صاعلا نأ ىلع بنيز هتبا در قالات ىبلا نأ هلج نع هيبأ نع ىور
 ثيدح نأل + ىلوأ كلذ عم وهو « نيصحلا نب دواد ثيدح ضراعي اذهف

 ثودح ملعي ملو .مسأ ام دعب هل ةجوز اهمنوك نع رابخإ وه امئإف حص نإ سابع نبأ.

 « همالسإ دعب ناث دقع ثودح نع رابخإلا بيعش نب ورمع ثيدحن فو «ناث دقع

 ثداح قلم ننع اراك نالا 6 لالا ”زهاظ نع نابع] لوألا نل قرأ وهن
 ةنوميم جوزت ياع ىنلا نإ : سابع نبا ةياور يف هلوقن ام لثم اذهو . هملع دق

 ثيدح : انلقف < لالح وهو اهجوزت هنإ : مصعأ نب ديزي ثيدحو « مرحم وهو
 رمألا رهاظ نع رخآلا ريخأو « ةئداح لاح نع ريخأ هنأل ؛ ىلوأ سابع نبا

 ىور نسم ةياورو < تقتعأ نيح ارح ناك هنأ ةريرب جوز ثيدحكو . لوألا
 نع رخألا ريخأو اهملع ةثداح لاح نع هرابخإل لوألا ناكف ؛ ادبع ناك هنأ
 نآرقلا ماكحأ ىف اذك .ىرخأ لاح ثودح لعب ملو لوألا رمألا رهاظ

 .( -؛"8: ")9

 جوزلا نم اهيلع ةدع آل هنإ : ةرجاهملا ىف ةفينح وبأ لاق : ةسداسلا ةلئسملاو
 ريغ. نم اهحاكن حابأف' «نهوحكنت نأ مكيلع حانج ال» : ىلاعت هلوقل « يبرحلا

 عنملا ةمصعلاو « رفاوكلا مصعب , اوكسمت الو » : ةوالتلا قسن ىف لاقو « ةدع ركذ

 لوانتي نأ زوجي ا ىبرحلا اهجوز لجأل اهحاكن نم عانتمالا رظحف ٠
 حاب ا اضيأو .. تارجاهملا رك ذ ىف هنأل ؛ لاجرلا عضوملا اذه ىف هرهاظو لاجرلا ش

 ىلا نأل ؛ ةدعب سيل ءازبتسالاو « ةضيحب ءاربتسالا دعب ةييسملا ئطو لَ نأ“
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 « رفاوكلا مصعب ؛اوكسمتالا : ىلاعت هلوقب دارملا : ٍىسول لا ةمالعلا لاقو

 برحلا IT تاكرشملا تاجوزلا نيبو مهنيب نوكي نأ نع نينمؤملا ىهن
 اهتخأ حاكن وأ ةسماخ حاكن نهادحإ عنمي ال ىتح ؛ الصأ ةيجوزلا قلع نم ةقلع
 ةأرما هل تناك نم» : سابع نبا لاق . نه ةدع ال هنأ ىلع ءانب .« ةدعلا ىف
 .. هنم اهتمصع عطق نيرادلا فالتخا نأل « هئاسن نم اهب ندتعي الف ةكمب ةرفاك

 هلوق لزن : لاق هنأ ىعخنلا مهاربإ نع رذنملا نباو روصنم نب ديعس 00
 كسم الف « نيكرشملاب قحلت. نيملسملا نم ةأرملا ف « خلا اوكسمت الو » :

eريبج نب ديعسو دهاجم نع .ةبيش ىلأ نبا جرخأو...  
 , مم تايقابلا قالطي مناحنب ع مرمأ : لاق هنأ دهاجم نع ىرخأ ةياور ىو . هوحن

 . نهنقرافمو رافكلا

 ىبأ تنب ةملس مأ تح ةمطاف هتأرما كلذل قلط هنع هللا ىضر رمع نأ ىوريو

 لورج تنب موثلك هتأرماو ؛ نايفس ىبأ نب ةيواعم اهجوزتف « ىعوزخلا ةريغملا ةيمأ
 ىورأ هتجوز ةحلط قلطأ اذكو . ىودعلا ةفيذح نب مهج وبأ اهجوزتف «ىعازيللا

 دنع امأ ؛ ةيعفاشلاو ةيفنحلا بهذا فلا هرهاظب هنأب كلذ بقعتو . ةعيبر تنب

 .نألف ةيعفاشلا دنع امأو « مالسإلا راد ىلإ لوصولا سفنب ةقرفلا نألف ةيفنحلا

 ةطساوب ةنونيبلاف الإو ظفللا نيخ نم هعوقو نيبت ةدعلا اهتعمج نإ فوقوم قالطلا
 حور ىف اذك . ةياورلا هلع ف ام لرل ال اا نما رفكلا ىف ةأ نمل ا ءاقباد

 ! : ' . (59 : 7589 ناعما

 . رهملا در ىف ماكحألا هذه : ىزارلا ركب وبأ مامإلا لاق : ةعباسلا ةلئسملاو

 ىلع هدر بجو دق قادص نم وأ ةمينغلا نم جوزلا ضيوعتو رافكلا نم هذخأو

 نع ىور اثيش الإ « محلا تباث ريغ معلا لهأ ةعامج دنع خوسنم برحلا لهأ
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 نأ ول تيأرأ : ءاطعل تلق : لاق جيرج نبا نع ىور قازرلا دبع نإف ؛ ءاطع

 هلوقل ائيش اهنم اهجوز ضوعيأ تملسأف نيملسملا ىلإ تءاج كرشلا لهأ نم ةأرما
 لهآ نيبو يي ىننلا نيب كلذ ناك امنإ : لاق ؟ « اوقفنأ ام مهوثآو » : ىلاعت

 . ضاعي « معن : لاق ؟ دهع لهأ نم نآلا ةأرما تءاجف : تلق ..هدهع
 نآرقلا ف سيل : ليق نإف . عامجإلا فالخ وهو « كلذ ين ءاطع بهذم اذ-هف

 : هل ليق ؟ اهخسن بجو نأ نف « ماكحألا هذه خسن بجوي ام ةنسلا ىفالو

 نأ الإ لطابلاب كنيب مكلاومأ اولكأت ال » : ىلاعت هلوقل اخوسنم نوكي نأ زوحي

 الإ لسم ءرما لام لحج ال : : ل ىنلا لوقبو « کنم ضارت نع ةراجت نوكت
Sa HEE AE ع هيعمل نيبال 

 تانمؤملا. كءاج اذإ ىنلا اهيأ اي » : ىلاعت هلوق : ةسماخللا ةيآلاو
 . ةيآلا « ايش هللاب نكرشي ال نأ ىلع كنعيابي

 : لئاسم هيف

 عیب یھ ١ : ةرمح ىلأ نبا فراغلا لاق : ةعيبلا ةقيقح ىف ىلوألا ةلئسملا

 صنلا اذهو . « ىنودهاع لقي ملو « ىنوعي اب :لاق مالسلا هيلع هنأل « عويبلا نم
 تناك اذإو . ىلاعت هللا ءاش نإ هتيبأ ام ىلع قرلا فاصوأ نم ائيش هانعع نمضتي

 ىف عيبلا امأف . وه ام نمثلاو « وه ام عيبلا نايب ىلإ ًاذإ جاتحيف عويبلا نم |
 فرصتيل ةعيبلا بحاصل رمألا ضيوفتو رايتخالا نم سفنل ام كرتوهف عضوملا اذه
 نأل «قرلا نم برض اذهو . لجوزع هللا هرمأ ام بسحب هعياب نقيف ةعيبلا بحاص
 كلم دقف ةبقرلا كلم نم نأل «فرصت الور ايتخأ دبعلل قبي ملف دبعلا ةبقر كلم دق ديسلآ

 بحاصل ال هكلام لاملا قبو «ةبقرلا قاقرتسا نود هدايقنا ىف دبعلا كلذ هبشأف ؛ عفانملا عيمج
 هانرك ذ ىذلا ىف الإ ةيدوبعلا هبشي مل هنأل ؛ هديسل دبعلا لام وه اك سيل .« ةعيبلا
 مالسلا هيلع هلوقل ءاهيف ةيفوتلا طرشب ةنخلا وهف عيبلا اذه ىلع نمثلا امأو . ريغ'الا

 ىلع ضرعلا نم مهام ىلع مهنع ىلاعت هللا ىضر ةباحصلا هلأس ذإ ةبقعلا ةعيب ىف
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 عراشلا ىمس دقف « عيبلا ضقنن اال... انيضر : اولاقف « ةنجلا : لاقف ؟ میش

 ةعيبو « قاي ىبلا ةعيبل ديدجم ةعيب لكو . . هنع اذهف « نمثلاو عيبلا مالسلا هيلع

 مهتعيبو « هللا نوعيابي امن كنوعيابي نيذلا نإ » : ىلاعت هلوقل ؛ لجو زع هلل ةعيب لي ینا
 ١ SOF ر سوفنلا ةجهب ىف اذك « ؟ کبر, تسلأ » ةعيبل ديك أتو ءافو ىلاعل هلل

 :هرس هللا سدق ىولهذلا هللا ىلو هاشلا لاق : ةعيبلا ماسقأ ىف ةيناثلا ةلتسملاو
 ءداهخلاو' ةزجملا لع ةرات هن وعيابب اوناك سانلا نأ الع هللا لوشر نع ضافتسا

 « :رافكلا ةكرعم ىف رارقلاو تابثلا ىلع ةراتو '«مالسإلا ناكرأ ةماقإ ىلع ةزاتو

 اك + تاعاطلا لع صرحلاو ةعدبلا نع تانتجالاو ةنسلاب كسمتلا ىلع و

 عياب هنأ ةجام نبا ا نأ ىلع راصنألا نم ةوسن .عباب ع هنأ حص

 و يف وعدا ناكف « ایش سانلا اولأس ال نأ ىلع نيرجاهملا ءارقف نم اساز

 نع تيث اذإ هنأ ةمبش الو هيف كش ال امو . ًادحأ لأسي ال هذخأيف هسرف نع لزنيف

 ةنس هنوك نع لزي ال هنإف هلأشب ماتهإلاو ةدابعلا ليبس ىلع لعف قي هللا لوسر

 نآرقلا نم هللا هلزنأ امب الاعو « هضرأ ىف هللا ةفيلخ ناك ايو هنأ ىف ب . نددلا ىف

 ةفالخلا ةهج ىلع نع هلعف اف ؛ ةمألل ًايكزمو <« ةنسلاو باتكلل العم « ةمكتلاو

 ناك ةمألل ًايكزم و ةكحلاو باتكلل العم هنوك ةهج ىلع هلعف امو ؛ 5 ءافلذلل ةنس ناك

 ىلع ةروصقم اهن موق نظف ؟ ىه مسق ىأ نم ةعيبا نع ثحببلف نينا العا ةنس
 نأ انركذ' ال «دساف نظ اذهو . ئش سيل :ةيفوصلا هداتعت ىذلا نأو ةفالخلا لوبق

 . ةنسلاب كاسمتلا "ىلع. ةراتو الإ ناكرأ ةماقإ ىلع ةرات عيابي ناك قريع ینا ۰

 زا 0و ماا هوي

 قحاب اولوقيو: مثال ةمول هللا ىف اوفاخي ال نأ طرتشاف راصنأألا نم اموق عیاب هنأو « لسم لكل

 الع هنأو 1 راكنإلاو درلاب كولملاو ءارمألا رهاجي مهدحأ ناكف .« اوناك. .ثيح

 كلذ لك و 2 كلذ ريغ ىلإ ,ةحونلا نع بانتجالاا طظ رتشاو راصنألا نم ةوسن عياب

 : ماسقأ ىلع ةعيبلا .نأ قل اف-؛4 ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو ةيكزتلا باب. نم

 اهنمو. ٠ يوقتلا لبع كسمتلا ةعيب امنمو « مالسإلا ةعيب اهنمو « ةفالحللا ةعيب اهنم
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 ةكوزتم مذآإلا ةي تاكو داها ى يق رتلا عنيت اعم و: داهللاو ةوجملا ب

 قف مالسإلا ىف سانلا لوخد نألف مهنم ندشارلا نم ز ىف امأ ؛ ءافلحللا نمز ىف

 ؛ةبغر الو اعوط ال «ناهربلا راهظإو فيلأتلاب ال فيسلاو رهقلاب ابلاغ ناك مهمايأ

 كلذكو .. نئسلا ةماقإب نومتبي ال ةقسف ةملظ رثكألا ىف اوناك مهنألف مه ريغ ىف امأو

 ةرثكلف نيدشارلا ءافلحلا نمز ىف انأ ؛ ةكورتم تناك ىوقتلا لبحب كسمتلا ةعيب

 ىلإ نوجاتمي ال اوناكف هترضح يف وبدأت لي ىنلا ةبحصب اورانتسا نيذلا ةباحصلا

 ةعيابم مهب نظي نأو ةملكلا قارتفا نع ًافوخف مهرغ نمز يف امأو ؛ ءافلخلا ةعيب

 ل مث 2 ةعيبلا ماقم ةقرحلا نوميقي ذئموي ةيفوصلا تناكو . نتفلا جيهتف ةفالعللا

 ةعيبلا ةنسب اوكسمتو ةصرفلا ةيفوصلا زنا ءافلخلا ىف مسرلا اذه سردنا

 ش 5 2.00. ملعأ هللاو

 دأل « ةبجاوب تسيلو ةئس ةعيبلا نأ عا : ةعيبلا مكح ىف ةغلاثلا ةلئسملاو

 :: اهكرات مئات ىلع ليلد لدي ملو ؛ ىلاعت هللا ىلإ اهب اوبرقتو ایک ینلا ازعیاب سانلا

 . ةبجاوب تسيل اهنأ ىلع عامجإلاك ناكف < « اهكرات ىلع ةمئألا نم دحأ ركني مو

 طبضي نأ ةنس ىرجأ ىلاعت هللا نأ معا : ةعيبلا ةكح ىن ةعبارلا ةلئسملاو

 نأ امك « اهماقم اهبصني ةرهاظ لاوقأو لاعفأب سوفنلا ىف ة ةرمضملا ةيفحللا رومألا

 ىضر نأ امكو « هماقم رارقإلا ميقأف ىنخ رخآلا مويلاو هلوسرو هللاب قيدصتلا

 كلذكف ؛ هماقم لوبقلاو باجيإلا مقأف رمضم ىنحخ رمأ عيبماو نمشلا لدبب نب دقاعتملا

 . اهماقم ةعيبلا تميقأف ىنخ ىوقتلا لبحب كسمتلاو ىصاعملا كرت ىلع ةميزعلاو ةبوتلا

 ةعيبلا ذحأي نم طرش نأ لعا : دشرملا خيشلا طئارش ىف ةسماخلا ةلئيملا

 يلع نم ىف وكي لب ىوصقلا ةبترملا ديرأ الو « ةنسلاو باتكلا لع : اهدحأ « رومأ

 لع هققحو « اهريغ وأ نيلالجلا وأ كرادملا ريسفت طبض دق نوكي نأ باتكلا

 لصتي امو صقنلاو تارعإلاو بابسألاو بيرغلا ريسفتو هيناعم نم فرعو « اع

 فرعو « حيباصملا باتك لثم ققحو طبض دق نوكي نأ ةنسلا نمو ؛ كلذي
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 فلكي الو . ءاهقفلا ىأر ىلع هلضعم ليوأتو هلكشم بارعإو هبيرغ حرشو هيناعم

 اوناك مهعابتأو نيعباتلا نأ ىرت الأ « ديناسألا لاح نع صحفلا الو نآرقلا ظفحم

 ؛ ف هللا لوسر ىلإ ربحلا غولبب نظلا وصح دوصقملا امنإ ؟لسرملا» عطقنملاب نوذخأي

 هرمأ ةعيبلا نم ضرغلا نأل ؛ ىواتفلاو هقفلا تايئزجو مالكلاو ٍلوصألا ملعب الو

 . لئاذرلا ةلازإو ةنطابلا ةنيكسلا ليصحت ىلإ هداشرإو ركنملا نع.هيبنو فورعملاب
 فيك الاع نكي مل نف ؛ كلذ لك ىف هب دشرتسملا لاثتما مث دئاملا باستكاو
 بتك نم الإ سانلا ىلع كتي ال نأ ىلع خئاشملا ةملك قفتا دقو ؟ اذه هنم روصتي
 « اليوط ارهد ءايقتألا ءالعلا' بحص لجر نوكي نأ الإ مهللا « نآرقلا أرقو ثيدحلا

 ةنسو هللا باتك دنع افاقو ٤ مارحلاو لالالا نع اصحفنم ناكو ؛ مهلع بدأتو

 . ملعأ هللاو . كلذ هيفكي نأ ىتسف ؛ هلوسر

 ريغ رئابكلا نع ابنت نوكي نأ بجيف ؛ ىوقتلاو ةلادعلا : ىفاثلا طرشلا»و 2
 + ياتبعلا لك رسم

 ىلع ابظاوم .«ةرخخآلا ىف ابغار اتد ق ًانهاز نوكي نأ :ثلاثلا طرشلاو
 يلع ابظاوم 3 ثيداحألا حاحص ىف ةروكذملا 5 ةروث ڈالا راكذألاو ةدكوملا تاعاطلا

 . ةمسار هل ةكلم هل تشاد داي ناك و « ىلاعت هللاب بلقلا قلعت

 اديتسم « ركنملا نع ًايهان ءرظورعملاب أرمآ نوكي نأ : عبارلا طرشلاو ظ
 لك ىف هيلع دمتعيل ؛ مات لقعو ةورماذ « ءرما الو ىأر هل سيل ةعسأ ال هيأر

 كنظ اف « ءادهشلا نم نوضرت نمم » : ىلاعت هللا لاق ؛ هنع ىبنيو هب رمأي ام

 ش ؟ ةعيبلا بحاصل

 ذخأو « اليو ا بدأتو خئاشملا بعص نوكي نأ :سماحلا طرتشلاو

 الإ حلفي ال لجرلا دأب ترج هللا ةنس نأل اذهو . ةنيكسلاو' نطابلا رونلا مهنم
 Ù سايقلا اذه ىلعو a ور ا « نيحلفملا ىأر 5
 3 . تاعانصلا نم كلذ ريغ

 ؛باستكالا كرت الو « قراومللا وأ تاماركلا روهظ كلذ ىف طرتشي الو



0 ۷ ) 

 رتغت الو . عرشلل فلاخم ىناثلاو « لاكلا طارتشال تادهاجملا ةرمث لوألا نأل

 عرولاو « ليلقلاب ةعانقلا : روثأملا امنإو ؛ مهلاوحأ ى نوبولغملا هلعف امب

 ش . تابمشلا نم

 آغلاب عيابملا نوكي نأ بحب هنأ معا : ديرملا طئارش ىف ةسداسلا ةلئسلاوأ
 هعيابيل بص كو ىتلا ىلع ضرع" هنأ ثيدحلا ىف ءاج دقو « ًابغار القاعا

 راغضلا ةعيب زوجي ن ا نمو ٠ علب و ادع هار لع حسف

 3 ”الوافتو ًاكربت

 ةعيبلا نأ معا : ةيفوصلا نيب ةئراوتملا ةعببلا نايب ىف ةعباسلا ةلئسملاو
 : ااو + ىضاعلا نفر هولا ةعبب :.اعددجأ + هوجو لع ةيقوصلا نيب ةقراوتملا
 . ةكرب امف نإف « ثيدحلا دانسإ ةلسلس ةلزنمب نيحلاصلا ةلسلس ىف كربتلا ةعيب
 ىن ام رتو © لجو زغ هللا رمأل درجنلا لع ةنميزعلا هدكأت ةعيب : لالا
 ' نالوألا امأو . لصألا وهو « ىلاعت هللاب بلقلا قيلعتو « طابو ًارهاظ هنع
 كسمتلاو « رئاغصلا ىلع رارصإلا مدعو « رئابكلا كرت: اف ةعينلاب ءافولاف
 . انركذ ام ىف لالخإلاب : ثكنلاو . نئسلاو تابجاولا نم ةروكذملا تاعاطلاب

 ريو روم نوكي ىح ةدهاجلاو ةرجهلا هذه ىلع ءاقبلا : ءافولاف ثلاثلا امأو

 هحابأ ایف ضخ دق كلذ دنعف ؛ ةلبجو اقلخؤ هل اندي كلذ يضر ةةييكتما
 سيردتلاك دهعتلا لوط ىلإ جاتحي ام ضعبب لاغتشالاو « تاذللا نم عرشلا
 . كلذ ىف لالخإلاب : ثكنلاو . اهريغو ءاضقلاو

 هللا لوسر نم ةعيبلا راركت نأ ملعا : ةعيبلا راركت ىف ةنماثلا ةلئسملاو 5

 ' للخ روهظب ناك نإف نيصخشلا نم امأ ؛ ةيفوصلا نع كلذكو.« روثأم يال

 رذع الب امأو ؛ ةعطقنملا هتبيغ وأ هتوم دعب .كلذكو « سأب الف :هعياب نم ىف

 . هدهعت : نع خئاشملا 7 فرصيو « ةكربلاب بهذيو « بعالتلا هبشي هنإف

 . ,ٍلعأ و
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 دنع فلسلا نع روثألا ظفللا نأ معا : ةيعيبلا ظفل ىف ةعساتلا ةلئسملاو
 هنیعتسنو هدمح هلل دمحلا : ىهو « ةنونسملا ةبطخلا خيشلا بطخي نأ ةعيبلا

 الف هللا دهي نم « انلامعأ تاقی نمو انسفنأ ن هللاب ذوعنو « ةرفغتسنو

 هدبع ًادمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو . هل ئداه الف هللضي نمو هل لضم

 . لسو كرابو هبمصو هلآ ىلعو هيلع هللا یلص هلوسرو

 نم ءاج ابو « هللاب تنمآ : لق : لوقيف « ىلاحإلا نامبإلا هنقلي مث

 .: دنع نم ءاج امبو < ا هللا لرسرب تنمآو « هللا دارم ىلع « هللا دنع

  تملتأو « نايصعلا عيج نم تأربتو « يللا لوسر دارم ىلع « هلا لوسر

 : هلوسر و هدبع ًادمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :٠ لوقأو نآلا

 ةداهش : سمح ىلع هئافلخ,ةطساوب الإ هللا لوسر تعياب : لق: لوقيب#

 موصو ¢ ةوكزلا ءاتيإو ¢ ةولصلا ماقإو 0 هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ

 0 9 . اليبس هيلإ تعطتسا نإ تيبلا جحو « ناضمر

 كرشأ ال نأ ىلع هءافلخ ةطساوب عَ هللا لؤسر تعناب : لق : لوقي مث
 ىدي نیب هيرتفأ ناتہب یت الو « لتقأ الو « ىنزأ الو ‹ قرسأ الو « ًائيش هللاب

 . فوزعم ىف هيصعأ الو « ىلجرو

 هيلإ اوغتباو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اأ ايد : نيتيالا نيتاه خيشلا اولتي مث

 هللا نوعيابي امنإ كنوعيابي.نيذلا نإ » « نوحلفت مكلعل « هليبس ىفاودهاجو ةليسولا
 دهاع اب قوأ نمو « هسفن ىلع ثكني امنإف ثكن نمف « مهيديأ قوف هللا دي

 : لوقيف « نيرضاحملو ذيملتللو. هسفنل اوعدي م .« اميظع ًارجأ هيتويسف هللا هيلع
 0 م E كارب انا ار

 Î وأ )2 ةيدنيشقتلا ةقيرطلا ترتخا : لوقيف_هئقلي نأ ( نمأب الو

 « دنبشقن هجاوخ محفألا بطقلاو مظعألا خيشلا ىلإ : ةبوسنملا ةيتشحلا وأ
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 مهلا . ىرجنسلا نيدلا ی خبشلا وأ < ىنالبجلا رداقلا دبع ن :رردلا يش خيشلا وأ

 1 محرأ اب كتر, « اهءايلوأ ةرمز ىف انرشحاو < اهحوتف اقرأ

 هتعيابف <« ةزيئبم نك ع هللا لوسر 537 لوقي دلاولا ىديس تعم .

 هذه ىلع ةعيبلا دنع حفاصأ انأف ؛ هيدي نیب یدی مالسلاو ةالصلا هيلع ذحأف

 < رخآلا هفرط عيابت ىتلاو بوث فرط خيشلا ذخأب نأبف ءاسنلا ةعيب امأ . ةفصلا
 e هباتك ىف رم هللا سدق ىولهدلا هللا لو هاشلا مالك ىهتنا . ملعأ هللأو

 03. ليمجلا لوقلاب

 :٠ لتاقم نع ماحب ىبأ نبا جرخأ : ءاسنلا ةعيب ةيفيك ىف ةرشاعلا ةلئسملاو
 « افصلا ىلع لاجرلا اإ هللا لوسر عيابف ؛ حتفلا موي تلزن ةيآلا هذه نإ
 ماسلا هلع هنا ءا و ا ها لوسو نع اپت هانا عياب هنع هللا ىضر رمح و

 ٠ + ةجام ناو“ ىئاسنلاو E حاسلا ١ ةميزكلا ةسفنب اضيأ ءاسنلا عيأب
 : ي ىلا تين 3 2 : تلاق ةيقر تنب ةا نع مهريغو « هحمصو ىذمرتلاو

 كنيصعي الو » غلب ىح ا انيلع حأف ,« هعيابنت

 (.”انسفنأ نم انب محرأ هلوسرو هللا : نعطتسا ايف: ل لاف. « فورعم ي

 , ةئالل ىلوق اإ. ؛ ءاسنلا حفاصأ ال ىلإ و : لاق ؟ ايحفاصتالا < E للا او او

 . ؛ةدحاو ةأرمال ىلوقك ةأرما

 وال هللا لوسر ناک : مق يدنا نع دم ناو روصتم نې دیس جرعأو

 نيبو, , نهعيابي. ا هنأ تاياورلا-ضعب: ىفو . ابوث هدي ىلع عضو ءاسنلا عياب اذإ

 . « ةعيابلا تقو ةحفاصلاب لوقي كلذ تبثي نمو... ىوطق بوث نهيديأو هيدي
 نب ورم نع هيودرم نباو. دعس نبا جوو. ةحفاصم ال نأ هيلع لوعملا رهشألاو
 ا ءال 3 ا يدي ناک » : لاق E رعش

 . املا حور ف و انك هتحصب مب لعأ ىلاعت هللاو



 (را: رز

 اتقم ريك ؟ نولعفت الام نولوقت ن اربا ل اھل اي لاق
 .أ نولعفت الام اولوقت نأ هللا دنع ظ

 ةدابع هفن مرلأ نب ذم لكانأ یئ ےب جيجي : : ىزارلا ركب وبأ مامإلا لاق '
 ` نوكي نأ بجوي هب ءافولا كرت ذإ ءهب'غافولا همزل ًادقع هسفن ىلع بجوأو ةبرق وأ ٠

 0 ةيصعلا امأف ؛ ةيصعم نكي مل ايف انهو . كلذ لغاف هللا مذ دقو لعفي الام الئاق.
 6 هب ءافولا مزلي الف

 0 یدو د اهبأ اي » : ىلاعت هلوق : ىلوألا ةبآلا

 : ميم د ا 0 ا ر

 e . : . لئاس 0 ٠

 ! بطاخللا نأ ىف رهاظ ٤ اونمآ نيذلا اهبأ ايد .: E : ىلوألا ةلئسلا

 : 1 . رافكلا نود نونمؤملا

 لضفأو 3 مالسإلا مدي ٠ ‹ ةمألا ١ ةتصاخ ةعمجلا نإ : ةيناثلا ةلئسملاو ١

 د 5 3 ثيداحألا ؛ هب "كرو اك مایا

 yT ىدون اذإو» : | : ةفلالا ةلئسملاو .

Eةعمجلا ىف قلع ىنلا دهع ىف ناذألا ناك دقو .  

 0 رمع لعفي ناک كلذكو < ربثملا ىلع اط سلج اذإ دحاو نذؤم .ىف ناذألا رئاسك

 و اف اذإفا «ةنيدملاب الا راک ينح ءاروزلا ىلع اناث اناذأ نائع داز مث ءةفوكلاب
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 . ناع بطخي مث « لع ىنا نذئم نذأ .ربنملا ىلع نايع سلج ذإ ىتح اولبقأ
 نمز ناك الف. « ًادحاو ياع. ىنلا دهع: ىلع ناك .ناذألا نأ حيحصلا ثيدحلا ىف هيد ها الف ع ادا: كلك كلا دنع اع نا ناذألا ن هدرا رز
 ىلإ هفاضإ هنأل « اثلاث.» ثيدحلتا :ىف' هابسو . ءاروزلا ىلع ثلاثلا ءادنلا داز نامع
 ناذ ألا ىنعي « ءاش نمل ةولص نيناذأ لك نيب » : ع ىنلا لاق امك ؛ ةماقإلا
 | مهرعمج مث ةئالث نينذؤملا اولعجف ؛ ىلسصأ ناذأ هنأ سانلا مهوتف « ةماقإلاو
 .ناذأ.دعب نونذي مالسلا ةنيدعب مهتيأدو ٠ مهو ىلع امو ناكف «دحاو تقو ي

 نودا ف انام نولعفي اوناك ام ةعاج يف رينملا تحت مامإلا ىدي نيب رانملا

 . ىبرعلا نبال لوقا عما ‹ ثدحم كلذ لكو ؟ ةيضاملا

 ةعمج ا بوجوب صتخم « ةولصلل ىدون اذإ 0 : ىلاعت هلوق :ةعبارلا ةلئسملاو

 ٠ تحت لخدي الف ءادنلا عمسي ال ىذلا ديعبلا امأف ؛ ءادنلا عمسي ىذلا بيرقلا ىلع

 اوعساف ةعمجلا موي .نم:ةولصلل ىدون.اذإ :٠ :ىلاقت هلوق : ةسماخلا ةلئسملاو
 دعب الإ نوكي ال ءادنلاو ءادنلاب الإ بجت ال ةعمجلا نأ ىلع ليلد «ذتلا ركذ ىلإ
 ؛لاوزلا دعب هنإف ةعمجلا تقو امأو :ىزارلا ركب وبأ مامإلا لاق . تقولا لوخد
 اع ىتلا نأ ٠ عوكألا نب ةملسو «دعس نب:لهسو « رباجو شا” یورو

 .'نع ةرم نب ورزمع نع ةبعش ىورو . «سنشلا تلاز اذإ ةعمجلا ىلصي ناك
 رجلا ةفاخم كلذ تلعف امإ» : اق مث. ىحض. ةعمجلا هباعصأو دوعسم نب هللا دبع

 ١ . 4 لاوزلا دعب اهايلص .ايهنع هلل ا هيف نسل ١ مكيلع

 ريغ لع اهلعف هنأ انملع « « مكيلع رحلا ةفاخم تمدق ىنإ » : هللا دبع لاق الو

 رحل زوجي ال اهناقوأ لبق ضورفلا لعف نأ م ولعمو « منيب فراعتملا داتعملا هجولا
 ىذلا رّهظلا تق تقو لوأ يف اهلعف نوكي نأ لمتحيو « اهبابسأ دجوي مل اذإ دربل الو
 اک ؛ هنم هبرقل « .ىحض » ىوارلا هامف « ىحضلا ىلإ رهظلا تاقوأ برقأ وه
 نم هبرقل « ءادغ » هاهسف « كرابملا ءادغلا ىلإ ىلاعت رحستيو » : اع ىنلا لاق
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 ىنعملاو « ًارابن ناکو ی دلل نر ازد : ةفيذح لاق اكو < ءادغلا

 تقولا لوخدب ضرفلا نم مزلي ىذلا يف .ءاهقفلا .فلتخا الو . راهلا نم بيرق ..

 : نورخآ لاقو ؛ اهنم لدب رهظلاو ةعمجلا تقولا ضرف,. : نولئاق لاف
 تو ق الإ لدتلا لمتيقأ لامعا هدم لوب لاو تروق تقرلا شرف
 نأ: تبث لاوزلا .دعب ابتقو.نأ تبث الو .. رهظلا وهو: « هن: لدبملا :لعف هيف حصي
 . نآرقلا ماكحأ ىف اذك .٠ ةولصلا:رثاسك :لاؤزلا دعب اهل ءادنلا تقو

 عضومب ةو ا انآ لع الا ءاهتقف فا ةسداسلا ةلئسملاو

 لهانمو ىداوبلا ىف زوجت ال ةعمجلا نأ ىلع نوعمجم مهنأل «هريغ ىف اهلعف زوحي ال 1

 . داوسلاب حصت الو « .راصمألاب ةصوصخم ىه : انباعصأ لاقف « بارعألا

 ةيرق لك ىف ةمعجلا حصت :كلام لاقو . نسحلا نب هلا ديبعو ؛ىروثلا لوق وهو

 نإ ةعمجلا مهب ىلصيو بطخم الجر نومدقي « ةلصتم قاوسأو هلصتم تويب اف

 . مامإلا عم'ةعاجن:دجتسم ىف الإ ةسعمجأال' : ىعزاوألا لاقو . مامإ مهل نكي م
 نونعظي ال اهلهأ ناكو « لزانملاو ءانبلا ةعتمجم ةيرق تناك اذإ : ىعفاشلا لاقو

 هلم ليوا كانا ارح الشجر نوعبرآ ا ةجاح نعظ الإ امنع
 :٠ ةعبجلا مهلع تبجو

 رصم ىف الإ قيرشت الو ةعمج ال د هنأ وال ىبلا نعاىور. : ركب وبأ لاق

 درول ىرقلا يف ةزئاج ةعمجلا تناك ىلا ااو هلثم ىلع نع یورو, ؛ عماج

 . ىلع اوقفتا ال اضيأو . هيلإ ةجاحلا مومعل « راصمألا ىف هدوروك ًارتاوتم.هب لقنلا

 هنأ ىورو : داوسلا ىف هلثم.بجو رصمب تسيل اهنأل یداونلا ىف اهزاوج“ ماشا '

 كرتي E لاقف « زآوهألاب ةغمجلا ماقأ جاجحلا نإ : نسحلل ليق 7

 . دالبلا مقالخ ى اهميقيو. راصمألا ىف ةعمجلا

 نأو « ليللا هاوآ نم ىلع بجت ةعبسمجلا نأ رع نبأ نع ىور + ل لق

 لإ فلا نم: ليتد + 2 عمج م امبرو عمج اب رف فطلاب ناك كلام نب سنا
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 اده امنإ : هل ليق . ی ی خسارف عبزأ نم لقأ ةرصبلا
 هكحف' رضملا نم برق ام نأ ر نبا یآرف «رصملا مكح هلكح ايف مالك

 الإ ةعمجلا نوب ونوكي مل مهنأ ىلع لدي اذيهوأ ةعقجلا هلهأ ىلع بجت « هكح
 . صاصجلا نآرقلا ماكا ىف اك «”زاصمألا مكح هكح اموأ ر اصمألا يف

 تقو ىف.فلسلا فلتخا .« عيبلا اورذو » : ىلاعت هلوق : ةعباسلا ةلئسملاو

 3 نأ راسي نب ملسمو « كاحضلاو « قورسم نع ىورف ؛ عيبلا نع ىلا
 : ليق دقو . ءادنلاب مرحي : ىرهزلاو دهاجم لاقو . سمشلا لاوزب مرحي

 الف « 'تقؤلا لؤخد دنع روضحلا مهلع ناك اذإ ىلوأ كلذ ىف تقولا رابتعا

 ب ىنعم لاوزلا لبق ءادنلل , نكي مالو « ءادنلا ريخأت مهنع كلذ طقسي
 ش ا ا تاس لاو

 0 لاقف ا نزع لا لاو قل زنا

 اولكأت الد : هللا لاق : ركب وبأ لاق . لطاب ميبلا : ىعفاشلاو :-دمحمو « رفزو

 : فَي ىنلا لاقو « مكنم ضارت نع ةراجت نوكت نأ الإ: لطابلاب كتيب مكلاومأ

 ىرتشملل كالا عوقو ىشنتي هراظو اه نم ةبيطب الإ لس ئرما لام لحب الد

 ٠ عيبلا اورذ» : ىلاعت هللا لاق :ليق نإف . ضارت نع هعوقول «تاقوألا رئاس ىف

 : هلوقل « تقولا كلذ ىف عينلا قع ةياعروظحم عقب : لوقنف |هلمعتنن :هل ليق

 قزوز قلل راو ئرخألا هيلا كب هللا عقبو ؛ عيبلا اورذو »

 ره ا ااو يشمل سفن ىف نعم يملا عقب امل اضيأو . ,

 ةولص تقو رحنآ ی عيبلاك .٠ هتعصو هعوقو عنمي ال نأ بجو ةولصلا نع لاغتشا

 ٠ قلعت ىبنلا نأل « هتعص كلذ عني الو هنع ىبنم وهو « هب لغتشا نإ اهتوف فاح

 عيبلاو « دابل رضاح عيبو « بلجلا لت لثم وه اضيأو . ةولصلا نع هلاغتشاب

 زيزعلا دبع ىور دقو . هعوقو عنب ال هنع انهه هنوك اهوحنو ةبوصغملا ضرأ ىف

  ةريره ىفأ نع نابزث نب نمحرلا دبع نب دمخ نع ةفيصخخ نب ديزي نع ىدرواردلا
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 حبرأ ال : اولوقف دجسملا ىف عيبب نم مير ,اذإ » : إلا لوسر لاق .: لاق

 . ؛ ! كيلع هللا در ال :اولوقف دجسملا ىف ةلاض دشني نم متيأر ذإو ! كتراجت هللا |

 هللا لوسر نأ + هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورم نع نالجع نب دمحم یورو

 e راعشألا دشنت نأو < هيف ىرتشي نأو « دجسملا ىف عابي نأ ىبن الع
 نب دمحم انثدح : لاق قازرلا دسبع قورو « ةولصلا لبق ةعمجلا موي .قلخفلا نع

 لاق : لاق لبج نب ذاعم نع لوخكم نع هللا ديسبع نب هكر دع نع راسم ٠

 مكتاوضأ عفرو ؛ مكنايبصو متيناجم مك ديجاس اوبنج » : ال هلا لوسر

 اهورمجو ؛ مكتموصخو «مک د ودح ةماقإو « مكارشو مكعببو « مكفويس لسو

 ىف عيبلا نع ۾ الع ىنلا یہق . .« اهبا وبأ ىلع مكر هاظم اولعجاو « مكعمج موي

 ی اذك . دنقلا“ ريغ انف ” ىلع قلعت تلا نأل زاج هيف عاب ولو دجسم

 0 ١ ۰ .صاضخجلل نآرقلا ماكحأ

 . خسفي ال : :ةيبتعلا ىف مساقلا نب لاقف احاكن ناك نإف : : ةئماثلا ةلئسملاو 2

 هر ردان هنأل : انئالع. ..

 ‹ خسفي ال ردان. ةقدصلاو ةبلاو ةكرشلا نإ. : اولاقو . عيبلاب هتداع

 نع لغشي رمأ لكف ؛ هب لانتشالل عنم امنإ عيبلا نأل ؛ عيمجلا خسف حيحصلاو

 د تيس اعدر خاوسفم اعرش مارح وهف اهلك دوقعلا نم ةعمجلا

 ىلرعلا نب

  aنيموماملا نم ا «

 فسوي .ىأ نع”ىورو < مامإلا ىوس ةثالث :ثيللاو دمحمو رفزو ةفينح وبأ لاقف

 رضح مل نإ. :"حلاض نب نسحلا لاقو . ىروثلا لاق هنو « مامإلا ىوتس نانثا

 ل امهأرجأ هب ىلصو هيلع بطخف دحاو لجتر الإ مامإلا ف

 ش ش ..الجر نيعبرأ ىعفاشلا ريتعاو « ائيش

 مدقف ةعسدللا موي بطخي ناك فَي ىنلا نأ رباج ىور : ركب وبأ لاق



 ( ) ٥

 ' ةراجت وأر اذإو » ىلاعت لزنأف ءالجر رشع انثا هعم قبو هيلإ سانلا رفنف ريع
 « ةنيدملا مدق ذنم ةعمحلبا كرتي مل ياع ىلا نأ مولعمو . « اهلإ اوضفنا ًاوه وأ

 بامصأ لقنو .الجر رشع ىنئاب ىلص دق نوكي نأ بجوف ؛موقلا عوجر ركذي مو
 ا قبلا نمار تع تب ةيعبصم املا داب تناك امج لوا نأ ريسلا

 عمج ةئالثلا اضيأو . نيعبرألا رابتعا كاذب لطبف . هرجهلا لبق كلذو الجر رشع

 فلتخم ةثالثلا نود امو « احيحص اعمج امهنوك ىف اههقافتال « نيعبرألاك ىهف حيحص
 . داز ام ل

ERنب دال الخ دع مزی ي اينوكر ةبمبلبا ايق قل  

 «اماع كيعلا مدقتل ¢ ةعمجلا ضرف طقس ةعمجو ديع عمتجا اذإ :لاق نيح._لينح

 لهأل ديعلا موي ىف نذأ ناثع نأ ىور امب كلذ ىف قلعتو . اهنع هب سانلا لاغتشاو
 فلوخ اذإ ةجحب سيل ةباحصلا نم دحاولا لوقو . ةعمجلا نع اوفلختي نأ ىلاوعلا
 . مايألا راش یف ههجوتك ديعلا موب هجوتم ىعسلاب رمآلاو « هيلع هغم عمجي ملو هيف
 . ىرعلا نبال نآرقلا ماكحأ ىاذك

 : افق كوكرتو ابملإ اوضفنا 0 وأ ةراجت وأر اذإو » ةييناثلا ةيآلاو

 : لئاسم ثالث .ابيف

  nىلوألا « ,تاياور ثالث كلذ فو : افوزن ببس ىف ىلوألا :
 ةئيدملا ىلإ ريع تلخدف ةعمجلا ةولص ىف يي هللا لوسز ناك : حيحصلا ىف

 تلزنف « الجر رشع ىا ريغ يدع ىلا عم قبي مل ىح « اہلإ اوجر دف ا

 ناك : ىلع نب دمحم ىور : ةييناثلا . «.- اهلك ةيآلا  ًاوهلوأ ةراجت وأر اذإو »

 بطخم 4 هلا لوسر اوكرتو اهيلإ اوجرخف ةراجتلا وأرف قوسلا نم ابيرق سانلا
 جرخف هب نوبرضي ربكلاب نورمي سرع ممل تناك اذإ راصنألا تناكو . آمئاق

 ىلكلا ةيحد عم تلزن :دهاجم ثيدح نم :ةثلاثلا . هلوسرل هلل ابضغف «سان هيلإ
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 سانلا مهيلإ جرخف قاب نؤتفرعي مهلبط اوبرضف. « تيزلا راجحأب ةراخت

 a : ع ىنلا لاقو ‹ ةيآلا تلزأو هللا مهبتاعف 2 لد

 , :«أران مهل ئدارا 1

 ٠ ًامئاق بطخي امنإ مامإلا نأ ىلع ليلد ةبآلا هله ىف : ةيناثلا ةلئسملا «
 ىح ًامئاق نافع بطخو رمعو « ركب وبأو « لعفي البم ینلا ناك كلذك

 نب بعك لخدو . ةيواغم ًادغاق تطخ نم لوأ نأ ىوريو . ًادعاق بطحف قر

 اذه ىلإ اورظنا : لاقف ًادعاق بطخب مكحلا نب نمحرلا دبعو دجسملا ةرجع

 لعف نأ ىلإ ةراشإ . « امناق كوكرتو» : لري ىلاعت هللاو ًادعاق بطخب شیلا

 فالح ال بجاولا لمجملا نايب يف نكلو < ترج را اک تایر ن ف ل ىلا

 ًادعاق بطحخ امنإ ةيواعم نإ : ليق دقو . هيف فلتخم قالطإلا ىو « هيف

 سلو  LLنويل 0ع

 ةرمس نب راج هاور «  Eهریغو ىراخبلا باتك ىف ,|

 « ةبطخلا بجؤي' لوقلا اذه نإ : انئالع نم ريثك لاق : ةفلاثلا ةلئسملا

 هانيب اهسح ًاعرش هكرات مذي ىذلا وه بجاولاو < اهكرت ىلع مهمذ ىلاعت هللا نأل

 ا e ةن ابنإ ١ نوشجاملا نا لاقو . هقفلا لوصأ ىف

 . ىبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ یف اذك

 نوقنانملا ةروس
 ش : ناتيآ. اهيف

 . كانإ دهشن : اولاق نوقفانملا كءاج اذإ » : ىلاعت هلوق : ىلوألا ةيآلا

 « هللا ليبس نع او دصف ةنج مهناعأ اوذختا :هلوق ىلإ هللا لوسرل

 مرقلا. نآل « نيم « دهشأ » : هلوق نأ ىلع لدي اذه : ىزاّرلا ركب وبأ لاق :

 فلتخا دقو . « ةنج مهماميأ اوذختا » : هلوقب انيمب هللا هلعجف «دهشنو : اولاق
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 ٤ مزعأو 0 مسقأو « دهشأب : ىعازوألاو ىروثلاو انباعصأ لاقف «٠ كلذ ىن ءاهقنلا

 « نيك وهف نلعفأل مسقأ : لاق اذإ .: رفز لاق: . ناعأ. اهلك : فلحأو
 وأ : هلوقب. دارأ نإ : كلام لاقو . انيمي نكي مل نلعفأل دهشأ : لاق ولو

 مزعأ : لاق ولو : لاق . فلحأ كلذكو « “ىش الف الإو « نيمي وهف هللاب مسقأ ىأ
 هلل رذن : لاق وأ رذن ىلع : لاق ولو « هللاب مزعأ : لوقي نأ الإ انيمي نكي ل ..

 : ىعفاشلا لاقو . نيمي ةرافك هترافكف ةين هل نكت مل نإو « ىون ام ىلع وهف
 . نيميب تسيلف دعولا دارأ نإو اهدارأ نإ نيم هللاب مسقأو 1 نيميب سيل مسقأ

 هللاب مزعأو . نيميب تسيلف انيمي وني مل نإو نيميف نيميلا یون نإ هللاب دهشأو

 مزعأ وأ مسقأ :لاق اذإ هللا هجر ىعفاشلا نع عيبرلا ركذو : نيمي وهف انيمي دارأ نإ .

 الإ یش الف هللاب فلحأ : لاق نإو « هللاو : هلوقك وهف هللا : لقي ملو 1

 ش 1 . نيميلا ىوني نأ

 نم « دهشأ » كلذكف -نيغ « هللاب :دهشأ » نأ” نوفلتخمال : ركي'وبأ لاق

 هللا لوسرل كنإ دهشن » : اولاق 'مينأ نيقفانملا نع ىكح هللا نأ : اهدحأ « نيهجو ..

 ةداهشف » : ىلاعت لاقو « هللا مساي هنرقي نأ ريغ نم انيمي قالطإلا اذه لعج مث

 هنأ : ىفاثلاو . قالطإلا ىلع ةداهشلاب نيميلا نع ربعف « هللاب تاداهش عبرأ مهدحأ

 یلاعت هللا مسا فذح ىف هکح فلتخمال نأ بجو مسقلا جرخم كلذ جرح ام

 هفذحو مسالا ”ةرات رهظأف هباتك یف مسقلا ىلاعت هللا ركذ دقو « هراهظإ ینو

 « مہناعأ دهج للاب اومسقأو» : هلوقب ار طفلا موهفملاو « ىرحأ
 ملعب ءافتكا ”ةرات هفذحف ( نيحبصم اهنمرصيل اومسقأ اذإ» 00 3

 ربع ركب ابأ نأ نسابع + نيام ةبتع نب هللا ديبع“ نع ىرهزلا ىوزو
 لاقف. « اضعب , تأطخأو اضعب تبصأ : قلع ىا: لاقف ايئور يع ىبلا دنع

 : لا هللا لوسر لاقت +. قول الا نرس كغ عمقا ٠ گیا
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 ٠ : هلوق لاإإع ىنلا لعجف ..ربختل هللاو : لاق هنأ ىورو.. مسقت ال

 او هلوقل مسقلا هرکی نم سانلا نف . ايم « كيلع

 . أطحلا هيف” عقي دق نظ ايؤرلا ةرابع نأل « مسقت الد : لاق اَن هنننإو ؛ اسب

 ال هنأل هب رابخإلا هيلع. سيلف .ايؤرلا ليوأت ملع نم نأ ىلع اضيأ لدي اذهو ١
 500 1 .ارلا باج لاب ر م

 ركب وبأ ناك : لاق ؛هیبآ .نع لم نطير دما نب اح تول ظ

 لحتري نأ دارأ الف « اهساتقأب: لبإلا دشأ امنإو ىنتيأز دقاف « ماشلا ىلع رمع لمعتسا دق“ ١
 « انهه:وهو ماشلا كيفكيل رمع نإ هللاو ؟ماشلا ىلإ قلطني رمع عدت : سانلا ةل لاق

 مصاخ ايف سابعلل لاق هنأ سابع نبا نع یورو . تمقأ ال كيلع تمسقأ .: لاق

 . « ىلعل هتملس امل كيلع تمسقأ » ماداب ل كلا وسر اهكرت هايشأ نم لیا یف

 ىلع لدي اذهو «مسقلا ارباب وا ا هلل لوسر انرمأ» : لاق ءاربلا ىور دقو

 مسق رر ل اا هنأل < بدنلا هجو ىلع اذهو . نيمي هنأو < مسقلا ةحابإ

 « ةمقلعو ۽ سابع نباوأ « دوعسم نيا نعو . كيلع تمسقأ : : لاق امل ركب ییا

 : ةيلاعلا وبأو نسحلا لاقو . نيم مسقلا : نسكلاو ؛ ةيلاعلا ىلأو < مهاربإو
 . صاضجمل نآرقلا ماكحأ ف اذك . ءاوس هللاب تيتاوذ ا

 ا ياس ىلاعت هلوق : ةينثلا ةي لاو
 , « ةيآلا - توملا مك دحأ :ء

 نع ىحنضلا يأ نع بابح نأ نع نايفس انثدح : لاق قاززلا دبع ىوز
 هغلبي لامو ةاكزلا هيف بجن:لام هلل ناك نم ذ : لاق ل بلا نع سابع نبا ٠

 « مك انقزر امم اوقفنأو » :ىلاعت هلوق التو ءةعجرلا-لأس هزي ملو جحي مل مث هللا تيب

 ةيبالا ةلالد نأ“ الإ هع هللا ىضر سابع نبا ىلع افوقوم كلذ ىور دقو . ةيآلا

 نم اهؤادأ بجؤو ًاطرفم نكي ملول ةنأل ؛ توملاب طيرغتلا لوصح ىلع ةرهاظ
 نأ الإ تم دب هك نم ذخذي الو : لالا لإ كلو كق تاكل ةتوم نمي هلام 0

 :ء ::صاصحلل نآرقلا ماكحأ ىف اذك . ةثرولا هب عربتي
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 قالطلا ةروس

 0 . ةلئسم رشع ةس ايف
 ٠ يام ىنلا نإ : اهدحأ“ « نالوق هيفو : الوزن ببس ىف ىلوألا ةلثسملا ٠

 ؛اهعجاو: : هل ليقو « ةيآلا هللا لزنآ اهلهأ تتأ الف امنع هللا ىضر ةصفح قلط

 ىف تلزن اهنإ : ىناثلا . « ةنجلا ىن كجاوزأ نم ىهو « ةماوق ةماوض .امنإف

 نب ديعس نب ورم و « ثزاجلا نب :ليفطو . « ورع نب هللا دبع وأ رمع نب هللا دبع

 4 سالو ءلنأ لوألا لوقلاف ًاحيحص نكي مل نإو هلك اذهو. . صاعلا

 . ًأدتبم عرفل نايب

 نبنأ ىضتقي « نهتدعل نهوقلطف » :2ىلاعت ةلوق نإ : ةيناثلا ةلئسملاو

 ابيأ اي 5 : هلوقب نجرمخ نهب لوخدملا ريغ نل « جاوزألا نم نهب لخد ىتآللأ

 نييلع محل اف نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط مث تانمؤملا محكن اذإ اونمآ نيل

 ا . « اهنودتعت ةدع نم

 هذه ام اوفلتخا :« نهتدعل نهوقلط » : ىلاعت هلوق نإ : ةفلاثلا ةلئسملاو

 ىف : ىنعع تيقأتلل هيف ماللاو < رهطلا نمز وه : ىعفاشلاو كلام لاف ؟ ةدنعلا

 ىذلا تقولا ىف ىأ نهتدع ىف نهوقلط ىأ « نهوقلط » : هلوقب قلعتم « نهتدع
 ٠ نكي الف « ضيحلا نمز وه : ةفينح وبأ لاقو . .رهطلا وهو.« نہتدعل حلصب

 لعجم لب ؛ هنع ىهنم ضیحل ا ةلاح ىف قالطلا نأ ىلع عامجإلل تيقأتلل ماللا لعج

 تالبقسم نهوقلطف :مالكلا ريدقت لعجيف ؛مالكلا ىنعم هيلع ا

 دقق: ضيحلا ىلع مدقتلا رهطلا ىف ةأرملا:تقلط اذإو الإ, تاهجوتم ىأ نبت
TSاه “البقتسم ىأ مرحلا نم تيقب ةليل هتيتأ .: كلوقك <  . 

 «سضبارا نر ا نوكي ذئنيحو « نب دع لبق نم » اط هللا لوسر ةءارق فو ..

 . اهل لبقتسم اهلبق .رهطلا ىف عقاولا قالطلا نأل
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 « نب:دعل نهوقلطف :٠ : ىلاعت هلوق ىف :ىلاعت هللا دارم نإ : .ةعبارلا ةلئسملاو .

 نابتسا دق الماح وأ عامج ريغ نم ارهاط اهقلطي نأ هج رومألا قالطلا :تقرنا

 دحاولل مظتنم « نيتدعل نهوقلطف ) .: .ىلاعت هلوق نإ :٠ ةسماحللا ةلئسملاو 7

 مقأ» : ىلاعت هلوقل «كلذ ىضقب ماللا لاخدإ نأل « راهطألا ىن ةقزفم ثالثلاو

 لدف '؛ كولدلا دنع ارركم اهلعف مظتنا دق «٠ ليللا قسغ ىلإ سمشلا كؤلدل ةولصلا

 نم لوق لاطبإو « راهظألا ىف ةقرفم ثالثلا ةحابإ -: اهدحأ « نيينعم ىلع كلذ

 « كلام بهذم وهو - ةنسلا نم سيل ةقرفتملا راهطألا ىف ثالفلا .عاقيإ : لاق

 رظحو راهطألا  اهقيرفت : ىاثلاو ..- ثيللاو «حلاص نب نسحلاو «ىعازوألاو

 يف عيمجلا-لعف ال ؟ كلذ ئضنقي « نهتدعل» : هلوق نأل ٠ دحاو رهط يف اهعمح

 تقو ى نيتالص .لعف ضتقي ملا « سمشلا كولدل ». :. ىلاعت هلوقك « دحاو .رهط

 نم ةئسلا قالط نإ :ليقو . تاقوألا ىف ةرركم .ةولصلا لعف ىضتقا امنإ ؛دحاو

 دق ”الماح وأ عامج ريغ نم ًارهاط .اهقلطي نأ وهو.:تقولا ىف امه دحأأ : :نيهجو

 ةقيلطت ىلع :دحاولا :رهطلا ىف ديزي ال نأ وهو ددعلا ةهج نم رحآلاو «.اهلمح نابتسا

 ناك نأ الع ةدع ال نم ّنأل ؛ ةدعلا ىف قلطي نمل طورشم تقولاو « ةدحاو

 ءاسنلا مقلط نإ د : ىلاعت هلوقل ضيحلا ىف حابم اهقالطف لوخدلا لبق اهقلط

 وأ رهط نم لاح لك ىف اهقالط حابأف « ةضيرف نه اوضرفت وأ نهوسمت مل ا٠

 «ةنسلا نم دحاو رهط ىف ثألثلا عمج نإ : لاق نم لوق نالطب انيب دقو . . ضيح

 5 ا ةروس ىن « ةقرفتملا راهطألا ف ثالثلا عاقب عنم نمو

 اهقالط و لا كلذك عاجلا دعب لماحلا قالط زاج ا : ليق نإف

 عمو: « فلسلا قافتاو زثألا عم رظنللا ظحال :.هل ليق , عاملا دعب رهطلا ىف

 یردن ال اهعماج مث .اهتضيح نم ترهط.اذإ هنأ وهو ءحضاو اههنيب قزفلا نإف كلذ

 . هقحليف ."الماح تناك..نإ اهقالط ديرب ال نأ ىسعو “طولا نم تلمح دق اهلعل
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 N و ب اهعماجت مل اذإو « مدنلا

 .. اهقالط نم ةريصب ىلع وهو

 70 نجر الو نهتويب نم نهوجرخمت ال » : ىلاعت هلوق نإ :ةسداسلا ةلئسملاو

 يلا تويبلا ىه اهجارخإ نع هللا ىر: ىلا نهتويب نأل <« .ةدعلا. ىف. تمادأاي اه ىنكسلا بوجو ىلع ليلد هيفو: . جورعا نع اه ىبنو اهجارخإ نع جوزال ىبن هيف
 : لاق اك ؛ ىنكسب اہیلا امسنو اهتيب.ى اهتيقبتب رمأ < قالطلا لبق انكست تناك
 ؛ انياعصأ لاق ةنيآلا هذهلو . لين تاك تريبلا امنإو « نكتويب ف .نرقو »
 ... ةدعلا ىف رفسلا نم اهوعنم . E دهشي . ىتح اه رفاسي نأ هل: زوجم ال
 | اهتقفنو امناكسإ جوزلا ىلع نأ ىف معلا لهأ نيب هملعن فالح الو : ركب وبأ لاق
 . صاصخلل نآرقلا ماكحأ ين اذك . اهتيب نم اهجارخإ ريغ هنأو « ىعجرلاقالطلا ي

 ىور ٠ نيم: ةشحافي“ نيتأي نأدإلإ او. "4 -ىلاعت؛هلوق نإ. ؛-اةعباتسلا ةلسم او
 . الإ سابع نبا لاقو .: ةشحاف ةذعلا ءاضقنا-لبق اهجورخ : لاق: رمع نا نع

 ::. كاحضلا لاقو . اهوجرخم نأ ممل لح فوولدكب اذإف «٠ ةللهأ ىلع أودت نأ

 ٠ جررختف ىنزت نإ : ملسأ نب ديزو نسا لاقو..:-جوزلا نايصع ةنيبملا ةشخافلا
 . اهجارخإ لح تلعف اذإف « زشنت نأ الإ :-ةداتق لاقو . ديل

 ا نوكي نأ زئاجو « ظفللا اهلمتحم , اهلك نالو کو لاق ٠

 I 1 2 ادا الو 8

 ب نذلا قالا ءوسو و ءاذبلا ىف ناک نإف 508 نايصع امأف . اهئاحأ

 یش یف اهجوز تصع امنإ تناك :نإو : «:ًادارم.نؤكي. نأ زئاجف هيف اهعم ماقما

 ل لد دار: لير ناغرا . اهجارخإ ىف رذعب سيل كلذ فإف كلذ ريغ

 انك . انفصو ىلا راذعألل عدرا ا حابأ دق ىلاعت هنأل ءرذعلل و



 « هسفن مف اقف هللا دواخ دمتي نمر: ىلاعت هلوق نإ: :- ةنمأتلا ةلئسملا

 هللا دود ةيدعتب هسفنل الا ناك و ةقالط عقو ةنسلا ريغأ قاط اذإ هنأ ىلع لدي

 « عقاو هقالطف ةدعلا زيغل قلط نم نأ نابأف « ةدعلا قالط بيقع كلذ نكذت هنأل

 عم هقالط عوقو-دارأ هنأ ىلع لديو .. هسفن املاظ نكي مل هقالط عي ملول هنأل

 ىنعي « ارمأ كلذ دعب ثدح هللا لعل ىئردت ال : هبيقع ىلاعت .لوق هسفنل هملظ

 نالطب ىلع اضيأ لدي وهو . اثالث قلط دق هنأل « هعفني الف مدن دن هل ثدحم نأ

 نآل ؛ ةنسلا نم ةدحاو ةملك ىف ثالثلا عاقيإ نإف « هللا ء٣ , ىعفاشلا لوق

 مدننلا نم هقحلي نأ ىسع ام رابتعا كرتو اثالث قاط نيح هسفنل املاظ هلعج هلل

 | « ابتعجا رمب هرمأو ضيحلا ىف اهايإ هت هقالطب رمح نبإ ( ىلع ويديم یا | محو « اهتنابإب

 هبثاتبيو اسلا بابسأ . عطقيل 2 يلا i ًاطحخ ناک لوألا قالطلا نال

 . ةتلا ىلع

 Nk نوط e مقي ال ضيا لاح ف قالطلإ نأ موق معزو

 نع رع نبال ريبج نب سنوي لاوس و .٠ ةنسلاو باتكلا ةهج نم ةرقبلا ةروس ىف

 ؟ ام دتعيف : تلق :لاق : ةعجا رلاب هايز اطبع ین اا رمال هركذ و ضيحلا ىف قالطلا

 9 اوم عكار ؟ همر :.لاق

 انثدح Ek هلق رک ن ا اع ا نإ

 مس هنأ ريبزلا وبأ 'ینربخأ : لاق جيرج نا انثدح ::لاق حلاص نب دمأ

 :: لاقف <« عمسي ريبزلا وبأو رع نبا لئسي -ةورع ىلوم نميأ نب نمخرلا دبع

 ارتا رخ نیا دبع قاط لاق: ؟ *اضئاح:ةتأرما“قلط “لجو ق ىزت فيك

 :. لاقف ؛ ويكي هللا لوس رع لأسف « ؛ ا هلل لوسر دهع ىلع ضئاح ىهو

 . ىلع اهدرف : هللا دبع لاقف « ضئاح ىهؤ هتأرما قلط رمع نب هللا دبع نإ

 ىلا أرقق :رمع نبا لاق .:كسنيل وأ قلطيلف ترهط اذإ .: لاقو ءاثيش اهرب مو
 : جتحلإ لاقف . « نهتدع لبق ي نهوقلطف ءاسنلا مقلط اذإ ىبلا اهيأ اي ١ ع

 . :عقي مل قالطلا نأ ىلع لدي كلذ و « ائيش اهري ملو هيلع اهدر.هنأ ريخأف
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 هتلالد اک أ لع نللح تركذ اهف سيل : هل لاقيف

 : هلوقو . ةعجرلا ىنعي وهو .« ىلع اهدرو»: : لاق هنأل ..هعوقو ىلع ةرهاظ

 : سنأ نع هنع رمت نبا ثيدح یور دقو. ..هنم ابني ل هنأ ىنعي « ایش اهرب ملو»

 هنع لئاو ىأ نس روصنمو 2 لبا نباديزو « ريبج نباو ۰٠ نيريس نب

 قاذك . رهطت تح اهعجاري نأ .هربأ قع .ىنلا نإ :.هيف لوقي مهلك

 صاصجلل نآر-ةلا رد

 .فورعمب نهوكسمأف نهلجأ نغلب اذإف » : ىلاعت هلوق نإ : ةعساتلا ةلئسملاو
 ةعجرلا دنع داهشإلاب رمأ هيف « کنم لدع ىوذ اودهشأو < د نهوقراف وأ
 + بدن رمأ اذهو . عازتلا ًاعطقو ةيبرلا نع ًايربت < راتخا نإ ةقرفلا وأ راتخا نإ

 «توجولل وه :لبنح نب دمحأ لاقو « متعيابت اذإ اودهشأو » :ىلاعت هلوق ىف اك

 :ىزارلا ركب وبأ مامإلا لاقو . جرا أ برجوا هنإ :ميدقلا ف ا لاقو

 اذإ هنأ : ةبالق أو ‹ ميهاربإو ؛« سواطو « نيصح نب نارمع نع ىوز دقو

 . كلذ دعب دهشيو <« ةحيحص ةعجرلاف دهشي ملو عجر

 0 داهشإلا كذب هبقع مث قارفلا وأ كاسمإلا هل لعج امل : ركب وبأ لاق

 ًاطرش داهشإلا لعجب مل ذإ ؛ اهدعب داهشإلا زاوجو عجر اذإ ةعجرلا عوقو امولعم
 اهكرت وه امنإ ةيآلا ىف روكذملا قارفلاب دارا نأ ىف ءاهّمفلا :ضاتخي ملو . ةعجرلا ىف

 . كلذ دعب دهشيو « اهيلع داهشإلا عقي مل نإو حصت ةقرفلا نأو ءابت دع ىضقنت ىح
 . ةعجرلا كلذك « اهتعص ىف ًاطرش نكب مل مث ةقرفلا :بيقع :داهشإلا ركذ“دقو

 «هريغ اضر ىلإ ايف جاتي الذإ داهشإ ريغب تزاجو هل ًامح ةقرفلا تناك ال ًاضيأو

 هللا رمأ امل ًاضيأو . داهشإ ريغب زوج نأ بجو : هل اقح اضيأ ةعجرلا تناكو
 معي لو قالطلا ملع ذإ اهنع ةمهتلل ًايفنو اهل ًاطايتحا :ةقرفلا وأ كاسمإلا ىلع داهشإلاب
 اا ینعم نكي مو ءا دحاجتلا نمويالف ‹فارفلاو قالطلا ملغي ل وآ ةعجرلا

 ًايقاب طايتحالا نوكي لب ؛ ةقرفلا وأ ةعجرلا لاج ي داهشإلا ىلع ًاروصتم |هبف



) 04 ( 

 ةعاسب ةعجرلا.دعب دهشأ اذإ اهكح فلتخب ال نأ بجو : امهدعب دهشأ نإو
 ش . نيتعاس وأ

4 

 ًائيش الإ دوهش ريغب ةعجرلا عوقو ةصص ىف ًافالخ ملعلا لهأ نيب معن الو

 قالطلا » لاق ءاطع نع جيرج نبا نع ىور نايفس نإف. < ءاطع نع ىوري
 ًاطايتحا كلذ ىلع داهشإلاب رومأم_هنأ ىلع لومحم اذهو . « ةنيبلاب ةعجرلاو حاكنلاو
 قالطلا ركذ هنأ ىرت الأ . دوهش يغب حصت ال ةعجرلا نأ ىلع ال ب دحاجتلا نم

 رطم نع ةبعش ىور دقو ؟ ةنيب ريغب قالطلا : عوقد ف دحأ كلشي الو 4 اهعم

 . ٠ ةعجر هناينف هيلا ىف ايشغ اذ ۴ مكحلاو ءلطع نا یارو :

 اع ماكحلا دنع ةداهشلا ةماقإب رمأ هنف ( هلل الا وميقأو ١ : ىلاعت هلؤقو

 0 رمألا دعب ًاروك ذم ناك نإو سنجلل مسا انهه ةداهشلا نال, اهلك قؤقحملا

 ؛ همومع ىلع ظفللا لاعتسا عننم ال هدعب اه رك ذ نال « ةعجرلا ىلع لذع ىوذ

 ىح ةداهشلا ةماقإ نأ رخآلاو« ةداهشلا ةماقإب رمألا امهدحأ : نيينعم كلذ مظتناف'

 . صاصجلل نآرقلا ماكحأ ىف اذك . هب مايقلاو هديك أت كلذب دافأو ؛ ىلاعت هلل

 ىئاللاو » : ىلاعت هللا لاق : ةريغصلاو ةسسيآلا ةدنع ىف ةرشاعلا ةبلئسملاو

 + نضحي مل ىثاللاو رهشأ ةئالث نهتدعف متيترا نإ مكءاسن نم ضيحملا نم نئي

 الب ءاسنلا نم ةيآلا ىف تركذ نمل سايإلا تابثإ ةبالا تضتقا دق : ركب وبأ لاق

 ىت بايترالا هب دارملا نوكي نأ زئاج ريغ ١ متبت را نإ ».. : ىلاعت هلوقو « بايترا ْ

 ريغ ف بايترالا نوكي نأ بجوف ؛ ةيآلا لوأ ىف اهسايإ تبثأ دق هنأل « سايإلا

 نع فرطم ىورف « ةيآلا ف ةروكذملا ةبيرلا ىف معلا لهآ فلتخاو . سايإلا

 نم اددع نإ ا - هللا لوسر اي : هي یا 0 لاق ملاس نب ورم

 لزنأف . لامحأ تالوأو .« رابكلاو « راذصلا : باتكلا ىف  ركذت مل ءاسنلا ددع

 رهشأ ةثالث نهتدعف متبترا نإ مكئاسن نم ضيحلا نم نسي ىثاللاو » :ىلاعت هللا

 ةيالا لوز بيس نإ , « نعضي نأ نهلجأ لاحألا تالوأو < نضحي مل یئاللاو

n 
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 ناو 7*لاوسألا تالوأو “ت رابكلاو“ ٤ راغصلا نم رو م داع ق”يايتزا ناك
 « مكحلا هيلع لزن ىذلا ببسلا ركذ هجو ىلع وه امنإ ةيآلا ين بايترالا ركذ
 .رهشأ ةثالث نوتدعف متبترا نإ مكءاسن نم ضيحلا نم نسي: یاللاو : ىنعمب ناكف

 ‹ اهتضيح عفتري ىلا ىف راصمألا ءانهقف نم مهدعب نمو فلسلا فلتخاو

 هتضاخف تقلط ةأرما اميأ » ؛ لاق هنع هللا ىضر رمع نع تيسملا نبا ئورف

 اهب نابتسا نإف ؛ رهشأ ةعست اهب رظتثي هنئإف اهئضيح :تعفر مث ”نيتضرح وأ ةضيح
 نبا نعو.. « تلح مث « يشأ ةا ثهشألا ةعستلا دعب :تدتعا الإو كلذف لمح

 ةداتق نع رمع ئورو : « ةبيرلا كلت :٠» لاق ةنس امضي عفترا ىتلا ف سابع

 ةثالث اهتدع « ةبير هذه » : لاق ةرم ةاس لك ىف ضيحت ىلا ىف ةمركع نع
 ديزو نامعو ىلع :نع یورو «هلثم سواط نع ورمع نع نايفس ىورو.. « رهشأ

 ىج نب دمحم نع ديعس نب یجب نع كلام ىور . ضيح ثالث اهتدع نأ تباث نب

 قلطف «,ةيراصنأو ةيمشاه ناتأرما نابحح هدج دنع ناكو : لاق هنأ نابح نب

 و هثرأ انأ : تلاقف «ضحت ملو كله مث ةنس هب تزف < عضرت ىهو ةيراصنألا

 :لاقف « ناثع ةيشاملا تمالف «ثاريملاب اف ىضقف ؛ناؤع ىلإ صتخاف « ضحأ ل ٠

 ىرو . - بلاط ىلأ نب ىلع ىنعي -كلذب انيلع راشأ وه « كمع نبا لع اذه

 رهشأ ةعست تيقبو؛ لاق ةصقلا هذهب باهش نبا نع سنوي ىنربخأ :لاق بهو نبا

 تسيل اهنأل هئرت 7: الاقف « ًاديزو ايلع ناع رواشف - ةصقلا ركذو - ضيع ال
 ئهو « نضحي مل ىثاللا راكبألا نم الو « ضيحلا نم نسي دق ىناللا دعاوقلا نم
 :ىلاغت هلوق نأ املوق نم لدي اذهو : « ريثكو ليلق نم تناك ام اهتضيخ ىلع هدنغ
 | مکح ىف نيكاشلا تايترإ ىلع هنكلو ةأرملا تايترا ىلع سيل ( مترا نإ »

 . نومضيح نجري ال ىأللا دعاوقلا نم نوکت ىتح ةسيآ نوكت ال اهنأو ‹ نهددع
 , 2 كلذ لثم دوعسم نا نع یورو

 ىلا ق انباعصأ لاف اتا كلذ ىف راصمألا ءاهقف فلتخاو

 . ىح ضيحلا ادع نإ اا ق ەە ساير اهضي ماب هج شرطا ادق نإ : فئاكملا ف همم نسايإل ال اهضيخ عفت

> 
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 .رهشأ ةثالث ةسيآلا ةدع فنأتستف ءءاسلا نم اهلهأ ضيحت ال ىتلا نسلا ىف لخدت
 نإف + رهشأ ةعست رظتنت : كلام لاقو . ىعفاشلاو « ثيللاو ٠ ىروثلا لوق وهو
 رهشأ ةثالثلا لككتست نأ لبق تضاح نإف « رهشأ ةثالث تدتعا نمف ضح مل
 لاقو . رهشأ ةثالث تدتعا ضيحن نأ لبق رهشأ ةعست اهب تضم نإف ؛ تلبقتسا
 نم رهشألا ةعستلاب دتعت امنإف تباترا مث ةق ةقلطملا تضاح اذإ : كلام نع .مساقلا نبا

 « متبترا نإ » :ىلاعت هلوق يف و كلام لاق . تقلط موي نم ال ءاهتضيح تعفر موي

 ةأرما قلط لجر ىف ىعازوألا 2 اهرمأ ىف نوعنصت ام اوردت مل نإ : هانعم
A SOسو ىلا 7 تلي  

 ىضتقاو 2 رهشأ ة الث ةسرالا ةدع ةا هذ هللا. بنوا ب بأ لاق

 ؛بايتزا ريغ' نم ضيحلا نم اهسايإ تبث دق نمل ةدعلا ءذه E نأ طفللا رهاظ

 : هلوقكو + ضمت مل اهنأ تبث نمل ٠ نضحي مل ىئاللاو » : ىلاعت هلوق ناک اک

 ىناللاو » : هلوق كالذكف ؛ اهلمح تبث دق نا « نهلجأ لامحألا تالوأو »

 . اهسايإ ىف كشي نم نود ؛اهنم كلذ .نقيتو اهسايا تبث دق رمل 4 نس

 دارملا توكي نأ امإ : ةا هوجو دحأ نم ( مترا نإ : : هلوق واح م

 ؛لماح ريغ وأ لماح ابهنأ بايترالا وأ ءةسيآب تسيل وأ ةسيآ انمنأ ىف تايتزالا

 بايترالا دارملا نوكي نأ زئاج ىيغو :ةريغصلاو ةسبالا ةدع ىف نيبطاذلا بايترا وأ

 ءةسدأ اه 1 اه دع دوهشلا لعج نم تبث دق ا هال ؛ةسبآ ريغ و . ةضشا 6 ف

 زوجي ال نادض امه ذإ .ءاج رال 'سأيلا ةعماجم ةلاحتسال ةسبآ نوكت ال امف كوكشملاو

 بايترالا ىنعملا نوكي نأ للعبف ؛اهنم كلذ اوجرم ضيحلا نم ةسيآ نوكت یتح اھعاتجا
 نم اهسايإ نقيت دق ىلا ةنسملا نأ ىلع عيمجلا قافتا ىرخآ هجو نمو . سأيلا ى

 نقيتدق ىلا ىف وهو نيبطاخلا عيمج ىلإ عجار بايترالاو . ةيآلاب ةدارم ضيحلا

 « هلثم اهسايإ ىف كوكشملا ىف نوكي نأ بجوف ؛ ةدعلا ين نيبطاخلا بايترا اهسايإ

 اک ى ضیح آما ةباش ىهو اهتداع تناك اذإذ ًاضيأؤ . عمجلا ىف ظفللا موعل
 ام
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 « ضيحلا تاوذ نم اهنأ نقيت دق لب « اهسايإ ىف باترم ريغ هذهف ةرم ةنس
 ؟ضيحلا تاوذ نماهنأو ةسيآ 8 ملعلا عم ةنس مدع نوكت نأ زوجي فيكف
 ‹ ضيحلا تاوذ نم نوكت نأ نم اهجرخم ال ةذملا نم نيتضيلا نيب ام یارو
 ءارقألا تاوذ ةدع لعج ىلاعت هللا نأل ؛باتكلل فلاخم روهشلا ةدع اهياع بجوملاف

 نم نيب قرفي ملو « ءورق ةثالث نسفنأب نصيرتي تاقلطملاو » : ىلاعت هلوقب ضيحلا
 ظ ..ترصق وأ اهتضيح ةدم تلاط

 سأبلا نأل «لمحلا ا ى بایت رالا 7 نوكي نأ ”ضيأ نوحي الو
 ىلإ بايثزألا در نم: لزق قالطب لع اند دقو د لبحلا نم سايإلا وه ضيحلا نم

 نع ىور ام ىلع نيبطاخملا :تايتزا وهو ثلاثلا هجولا الإ قبي ملف ؛ ضيحلا

 ضو ق راو ةمنالا ةدنع يف فش نرخ و ىنلا.لأس نيحت بعك نب ىنأ

 ىلإ ةهيجوت نم ىلوأ نهيلإ باظحللا هيجوت ناكل سايإلا ىف بايترالا دارملا ناك ول

 ةقدصم تناك كلذلو «٠ اهتهج قم هتف رعم ىلإ لصوتي امنإ ضيحلا نآل : لاج لا

 ىلع نهنود كلذب لاجرلا بطاح الف ؛ نتيبتراوأ نتيتزا نإ : لوقي ناكف « هيف
 . ةدعلا ىف نيبطاخلا بايترا دارأ هنأ

 ةئالث نبتدع نضحب مل ىثاللاو : ىنعي « نضحي مل ىناللاو » : ىلاعت هلوقو
 مدقت ام هريمضو « ريمض نم هل دب الف .« هسفنب لبقتسي ال مالك هبال < رهشأ
 . صاصج#ل نآرقلا ماكحأ ىاذك .  روهشلاب ةدعلا وهو  ًارهظم هركذ

 أرملل نأ ىلع ليلد « نضحي قاللاو » :ىلاعت هلوق هنإ :رشع ةيداحلا ةلئسملاو

 « رهشأ ةثالث ءاّننلا نم ضحي مل نم ةدع لعج ىلاعت هنأل « راغصلا هدلو حكني نأ
 وهو « ا اذه ىلع لدف اه نوكي نأ الإ ةدع اهيلع نوكت الو
 ' N N E E اب عكا

 ٠ لاخألا 5 : ىلاعت لاق : لماحلا ةدسع ىف رشع ةيناثلا ةلئسملاو
 نأ مهدعب فلحللاو فلسلا فلت ل : : ركب 0 لاق . ( قيام نعضي نأ نهلجأ
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 اهنع ىفوتلا لماحلا ةدع ىف فلسلا فلتخاو . اهلمح عضت نأ لماخلا ةقلطملا ةدع

 نياجألا رخنآ اهجوز اهنع ىوتما لماحلا دتعت : سابع نباو ىلع لاقف « اهجوز .
 تعضو اذإف «لمحلا عضو اهتدع :ةريره وبأو «یردبلا دوعسم نباو ءرمع لاقو

 نغ مهاربإ ىور : ركب وبأ لاق . راصمألا ءاهقف لوق وهو . جاوزألل تلح
 نولجأ لاحألا تالوأز » تلز ام :هتنعال ءاش نم :لاق دوعسم نبا نع ةمقلع «

 ٠ اهتع قوتملا ةيآ دعب الإ .

 تابثإ : اهدحأ « نييئعم اذه دوعسم نا لوق نمضت دف : ركبوبأ لاق

 :ىلاثلاو . اهجوز اهنع ,ؤوتملل روهشلا ركذ دعب تلزن اهنأو « ةيآلا لوزن خيرات

 ركذ نم اهلبق امب ةنمضم ريغ اهمومع ىلع مكحلا ةدافإ ىف اهسفنب ةيفتكم ةي الا نإ

 « نوجاوزأ نمع قوتملاو تاقلطملا نم عيمجلا ف لمحلا رابتعا بجوف ؛ ةقلطملا

 لديو . ةلالد الب مو صيصخت هنأل . تاقلطملا ىلع ًاروصقم مكدلا.لمجيال نأو

 ىضم نأ ىلع عيمجلا قافتا اهب ةدارم ةي آلا ىف ةلخاد اهجوز امنع ىوتملا نأ . ىلع

 ىلع لدف «.لمحلا عضو نود اهتدع ءاضقنا بجويال اهجوز اهنع قوتملا روهش

 روهشلا رابتعا زاجولو . هريغ نود امف لمحلا رابتعا بجوف < اهم ةدارم اأ

 ا ةقلطملا ىف لمحلا عم ضيحلا رابتعا زال - ىرخأ هيآ ىف ةروكذم اهنأل

 طوقس قو ( ءورق ةثلث نهسفنأب نصبرتي تاقلطملاو »* : ىلاعت هلوق ىف ةروكذم

 . لمحلا عم روهشلا رابتعا طوقسش ىلع لياد لمحلا عم ضيحلا رابتعا

 نأ كاکعب ¿ نب لبانسلا ىبأ نع دوسألا نع مهاربإ نع رؤصنم ىور دقو

 ؛ حاكنلل تقوشتف نيرشعو ةشلثب اهجوز تافو دعب تعبغو ثراحلا تنب ةعيبس

 نب ىيحب یورو . « اهلجأ الخ دقف لعفت نإ » : لاف « ° لع ىننلل كلذ رك ذف

 ف ةريره وبأو سابع نءا فلتخا : لاق نمرلا دبع ن ٠ ةملس ىلأ نع ريثك ىلأ

 دعي تعضو ةعيبس نإ » : تلاقف « ةملس مأ ىلإ ًابيرك سابع نبا لسرأف « كلذ

 فاحإ نب دمحم یورو . « جوزت ناب ایام هللا لوسر اهرماف « .مايأب اهجوز تافو.
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 اهجوز توم دعب تعضو ابن ةعيبس نع ةملس ىلأ نع ىميتلا مهاربإ نب دمحم نع

 يما ردا لع ا لحما « ىجوزت » : ای هللا لوسر لاقف « نيرهشب

 ريبكلاو ريغصلا ا قرفي ملو « نهلمح نعضي نأ نهلجأ لامحألا تالوأو »

 . صاصيلل نآرقلا ماكحأ ىف اذك . هقحلي الوأ بسنلاب هقحلي نم نيبالو

 نهونكسأ » : ىلاعت هللا لاق : ةقلطملل ةقفنلاو ىنكسلا ىف رشع ةثلاثلا ةلئسملاو

SOSءراصمألا ءاهقف نم عي عملا قفتا :  

 ىنأ نا لاق وتل ىكسلا بوجو ىلع ىعفاشلاو « كلامو « قارعلا لهأو

 1 ا . ةيعجرلل ىه. اإ: ؛ ةتوتبملا ىكسأل ؛ ىليل

 « ةتوتبملا و ةيعجّزلا مظتنا دق ٠ نهتدعل نهؤقلطف ١ :ىلاعت هلوق :ركب وبأ لاق
 دارأ اذإ ةدعلل اهقلطي نأ هّيلعف ةدحا و اهقالط نم ىب نم نأ كلذ ىلع ليلدلاو

 وأ عاج ريغ نم ًارهاط اهقلطي » : اع ینا لاق كلذكو « ةنآلاب ايقالط

 : لوق ناك اذإف ؛ةثلاثلا نيبو ىلوألا ةقيلطتلا نيب قرفي ملو « اهلمح نابتسا دق ”الماح
 متئكس ثيح نم نقونكسأ » : لاق مث « نئابلا نمضت دق « نوتدعل نهوقلطف »

 یچ راد نئابلا نم عيمجلل كالذ بجو ( مكاجو م

 « ًارمأ كلذ دعب ثدي هللا لعل ىردت ال ». :ىلاعت لاق امل :.ليق نإف

 . ىعجرلا ڌارا هنأ ىلع كلذ لد « فورعمب نهوكسمأف نولجأ نغلب اذإف »

 52 ف باطلا لو نأ لع هرو ةلالد الو ةيآلا همظتنا ام دحأ اذه : هل ٠

 وهو ( عورق ةا يقلب نصب رتب تاقلطملاو» : : هلوق لثم وهو « ئابلا نود

 ف صاح مكح وه امنإ نهدرب ا نيلوعبو » : هلوق م « ىعجرلاو نئابلا ف مومع ش

 ٠ ءورق ةشاث نهسفنأب نصبرتي تاقلطملا» : هلوق نوكي نأ عني مو < ىعجرلا

 ْ . عيمجلا ف ًاماع



 ا
 رك د لع 4ف مكتلسو 4 سيق تا ب ةمطاف ثردع یل ىبأ تا جتجاو

 ۰ : ىلاعت هللا ءاشنإ ةتوتبملا

 نب نسملاو ىروتلو طباصأ لاقف:+ وللا تبت یک راضمألا هات فاو
 . لماح ريغ وأ تناك ”الماح ةدعلا ف تماد ام ةقفنلاو ىنكسلا ةقلطم لكل : حلاص

 ةقفناالو ةتوتبملل ىبكسال :ىيل ی نا لاقو . دوعسم نا ورم نع ةلثم یورو

 ناك و ‹ لماح ريغ: تناك .نإو ةقفنلاو ىنكسلا. ةقلطم لكل : ىتبلا ناع لاقو .. امل

 نأ الإ اه ةقفن ال 2« ىنكسلا ةتوتبملل : كلام لاقو :  تءاش نإ لقتنت اهنأ ئري

 ناک ناو رس اک نإ ةتوبتملا لماحلا ةقفن هيلع نأ هنع ىورو .”الماح نوكت

 2 ىنحسلا ةتوبتمال : : ىعفاشلاو ثيللاو ىعازوألا لاقو « هيلع امل ة-ةفن الف ًارسعم

 . الماح نوكت نأ الإ هيلع اهل ةقفن الو

 ٠ نهوراضت الو مک د جو نم مك ثيح نم نرمموكسأ.»' . :.ىلاعت هللا لاق
 ةثالث نم ةتوتبملا ةقفن بوجو ىلع.ةلالدلا ةبآلا هذه: تمضت دقو 6 اوقيضتل

 ڈا باک ن ھر الع هللا لام 2. ف احح تناك امل ىنكسلا نإ : قا هجوأ

 تناك ذإ «ةقغلا بوجو كلذ یفتقا دقو ةيعجرلا وع ةت وتبما تلوانت لق ةرآلا تناك

 « نهوراضت الو » : هلك + ىفاثلاو . ةقفنلا ضعب ىهو لام یف ًاقح ىف کلا

 « ٌنيِيلع اوقيضتل » ١ ل وق : ثلاثلاو .. ىكسلا يأ ئهك ةقفنلا ىف عقت ت الو

 , اع ابيلع قفني نأ هيلعف : اشر ةقفنلا ف نو وکی لق .قييضتلاو

 ةتوتبيملا ا لف ) نېاع !وقفنأف 4 تالا 53 نإو ا(: ىلاعت هآوقو

 ايال أ لمجلا لجأل :اجوجو نكي نأ :نماةققنلا هذه ولخت المت .. ةيعجرااو

 لمحل ال ةزالاب ةيعجرلل ةبجاو ةقفنلا نأ ىلع عيمح لا قفتا الف « هتيب ىف هيلع ةسوبحم
 اغ دق ذإ ؛ ةلعلا هذه ةقفنلا ةتوتبملا قحتست نأ بجو هتيب ىف هيلع ةسوبحم اال لب

 لل اع اوةفنأف : هلوقك راصق < ةيعجرال ةعمنلا فا هيلع ىف ةبالا ريمض

 . هن ق اا ةا زر هيلع ةلالذلا عوف ىذلا ريمض نال 4 هتم ف اع ةسويع اهن | أ



 و
 انألوأ لمحلا هقحتسم نوكت نأ نم ولت ال لماحلا ةقفن نأ ىهو ىرخأ ةهجو
 لام هل ناك ول لمحلا نأ بجول لمحلل ةقحتسم تناك ولف « هتيب ى هيلع ةسوبحم
 لام هل ناك اذإ لمحلا نأ ىلع عيمجلا قفتا الف ؛ هسفن لام نم اهيلع غني نأ
 قلعتم ةقغنلا بوجو نأ ىلع لد لمحا لام ىفال جوزلا ىلع همأ ةقفن تناك
 لمادا ةَقفن ىعجرلا قالطلا ىف نوكت نأ بحي ناك ًاضيأو . هتيب ف ةسوبح اننوكي

 قفتا الف ؛ هلام نم ةدالولا دعب هتقفن نأ اك « لام هل ناك اذإ لمحلا لام ىف
 نوكت نأ بحي ناك و نئابلا ىف هلثم بج مل ىعجرلا قالطلا ىف ابتعفن نأ ىلع عيمجلا
 . ثاريملا ن٠ لمحلا بيصن ىف اهجوز اع قوتملا لماحلا عفن

 : هل ليق ؟ ةقفنلا باجنإ ىف ركذلاب لماحلا صيصخت ةدئاف امم : ليق نإف
 ؛ةتوتبملا ىف كلذكف : لماحلا رغب ا ی عع | ةيعجرلا ةقلطملا هيف تلخد دق
 مم وجو انمالعإ دارأف « رصقتو لوطت دق هتدم نال لمحلا ركذ اغعإو

 Re ةدعلا ىف ىه ىلا ا لوط

 ةقفنلا قحتست ال اهجوز تيب نم تجرح اذإ ةرشانلا نإ E هو

 تقحتسا هتيب ىلإ تداع ىتمو « جوزلا تيب ىف اهسفن ماست مدعل ةيجوزلا ءاقب عم
 الف +جوزلا تيب ىف اهسفن ملست وه ةقفنلا هب قحتست ىذلا ىنعملا نأ تبثف : ةقغنلا

 تيب ىف اهسفنل ةملسم اب تراصو ىنكسلا بوجو ىنكسلا بجوأ نمو انّمْدتا

 ةيعجرلا ةقلطملا نأ ىلع عيمجلا قفتا امل اضيأو . ةقفنلا قحتست نأ بجو اهجوز

 نم ةدتعم اهنأ ايف ىنعملاو + ةتوتبملا اهقحتست نأ بجو ةدعلا ىف ةقفنلا ىتحتست

 ا : ت تاق تئش:نإو « حيحص مكحب هيلع ةسوبع اهنإ : ت تاق تش نإو « قالط

 . ابيلع سايقلا حص هب تللتعا ىناغلا هذه ىأف : ىكسال ةقحتسم

 ق ىبعشلا نع ناولس ىنأ نب دامح نع ةملس نب دامح ىور ام ةنسلا ةهج نمو

 كل ةّمفن ال » :لاقف اا ىبلا تتآف «أئئاب اقالط اهجوز اهقلط سيق تنب ةمطاف

 باطخللا نب ريع لاق : لاتف ٠ ىعخلا كلذب تربحخأن : لاق كس الو
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 لوقل بم هللا لوسر لوقو هللا باتك ىف ةبآ یکراتب انسل » : لاقف كلذب ريبخأو

 . «ةقفنلاو ىنبكلاامل : لوقي ع هللا لوسر تعم < تمهوأ اهلعل ةآرما

 اهةلط ءاه لعجم مل هنأ اإ ىنلا نع ةمطاف نع ىبعشلا نع ةملس نع نايفس ىورو
 ىلإ كلذ عفرعدق :لاقف يهاربإل كلذ تركذف «ةقفن الو ىنكس ًاثالث ( اهجوز

 . « ةقفنلاو ىنكسلا اه «ةأرما لوقل انيبن ةنس الو انبر باتك عفدن ال» :لاقف رمع

 لوسر تعمس : لوألا ىن . ىنكسلاو ةقفنلا باجيإ ىلع .ناربخلا ناذه صن دقف

 عدن ال» : هلوق ناك كلذ لقب ملولو « ةقفتلاو ينكسلا اه » : لوقي يابت هللا
 : ابا ف هيَ ىبنلا نم ًاصن كلذ نوكي نأ ىضتقي « انيبن ةنسو انبر باتك

 ةمطاف ثيدحب ىنكسلا نود ةقفنلا ىن نمو « ةقفنلاو ىنكسلل نولطبملا جتحاو

 طرش نمو <« هيوار ىلع ريكنلا فلسلا نم رهظ دق ثيدح اذهو ؛ اذه سيق تنب

 ةملداف ىلع باطخلا نب رمع هركنأ . فلسلا ريكن نم اهيرعت داحالا رابخأ لوبق
 ركذ ناورم نأ دمحم نب مساق یورو . هانمدق ىذلا لوألا ثيدحلا ىف سيق تنب

 ةمطاف ثيدح . رك ذتال نأ كرضرال » : تلاقف سيق تنب :ةمطاف ثيدح ةشئاعل

 . ىتعي ثيدحلا اذه رك ذت نإ ريخ ةمطافلام ١ : هضعب ىف تلاقو « ! سيق تنب

 ؛ سانلا تنتف ةأرما كلت » : بيسملا نبا لاقو . « ةففن الو كل ىنكسال : املوق

 سانلا ركنأ : ةملس وأ لاقو . « لاقتنالاب ترمأف اهنالب اهئاحا ىلع تلاطتسا

 د تدم تلك ةنطاق نأ ةيلس نأ نع جرعألا ورو , هي تن تاك اه ال
 هنأ الع هللا لوسر نع ثدحت تناك ةمطاف نأ ةملس ىنأ نع جرعألا ىورو

 : ناك : ر ا د لاق“, مؤتكم نبا تيب ىف ىدتعا : امل لاقت

 اهيلع ركني نككي ملف . هدي ىف نأك امب اهامر ائيش كلذ نم ةمطاف تركذ اذإ ةمامأ

 دنع تنك : لاق قع ىلأ نع قيزر نب رامج هتورام نالطب لع دقو الإ ريكذلا دي

 اى لا نأ سيق تنب ةمطاف ىنتثدح : ىبعشلا لاقف « دجسملا ىف ديز نب دوسألا

 !كليو : لاق مث ًاصحب دوسألا هامرف : لاق . « ةقفن الو كل ىنكسال » : امل لاقت

 ةنس و انبر باتك ىكراتب انسل : لاقف « رمع ىلإ كلذ عفر دق ؟ اذه لثمب :ثدحتأ
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 . نیت ویب نم نهوجر ل الو :ىلاعت هللا لاق «تيذك اهلعل ىردنال ةأرما لول انيبن

 تتفأ سيق تنب ةمطاف نأ ةبتع نب هللادبع نب هللا ديبع ىفربخأ :لاق ىرهزلا یورو

 ىلإ لسرأف «ناورم كلذ ركنأف ءاهجوز تيب نم لاقتنالاب  اهجوز اهقلط دقو  اهيخأ
 كلذ ركنأف . كلذب اهاتفأ لي هلل لوسر نأ تركذف « كلذ نع اهأسي ةمطاف

 .تلاق ؟ « نجر الو نمتويب نم نهوجرخنال » : ىلاعت هللا لاق : لاقو ناورم

 كلذ دعب ثدحي هللا لعل ىردتال » : ىلاعت هلوقل « ىعجرلا ىف اذه امتإ : ةمطاف

 اذهب عمسأ مل» : ناورم لاقف . « فورعمب نهوكسمأف نهاجأ نغلب اذإف . ارمأ

 . « الع سانلا تدجو يلا ةمصعلاب ذخآسو « كلبق دحأ نم ثيدحلا

 «٠ ثيدحلا اذهل اتياور ىف ةمطاف ىلع ريكنلا فلسلا كله نم رهظ دقق

 اوملع دق مهنأ الولف ؛ ةسياقملاو رظنلاب دارفألا تاياور نوركتيال اوناك مهنأ مولعمو

 ةمطاف ريخ ضافتسا دقو . اهيلع هوركنأ امل باتكلا رهاظ نمو ةنسلا نم هفالخ

 جاجحلا هاور « سابع نبا نع ىور ًايئشالإ دحأ مهنم هب لمعي ملف ةباحصلا ىف
 امنع فوتملاو انالث ةقلطملا ىف,لوقي ناك هنأ سابع نبا نع ءاطع نع ةاطرأ نبا

 ١ < انقلش غا قادس ع اك داف اهوا

 فلسلا نم ريكنلا روهظ ةهج نم سيق تنب ةمطاف ريخ در ىف ىذلا اذهف

 ىنكسلا ةافن نم نيقيرفلا مزلي : هايإ رمت ثيدح ةضراعم و اهتياور ىفو اهيلع
 ‹ مزلأ كسلا نود ةقفنلا ىن نمل وهو ؛ كسلا تاو ةقفنلا ىت نمو « ةقفنلاو

 ىه اهنيعب ةلعلا كلتف « كلذ تبجوأ ةءلعل ىكسلا ین ىف اهثيدح اوكرت دق مندل

 ٠ . ةقفنلا ىن ىف اهثيدح كرتل ةبجوملا

 هلوق وهو باتكلا رهاظل اهتفلاخمل ىنكسلا ىنن ىف اهئيدح لبقي مل امنإ :ليق نإف

 كلذ نأ ىف ىه تجتحا دق : هل ليق . ( متتكس ثيح نم نهونكسأ » : ناعت

 اغلا ًائيدح ابتياور ىف طلغلاو مهولا اهيلع زاج نإف كلذ عمو « ةيعجرلا ةقاطملا ىف

 هتورام يف انيهذم ىلع مقتسي حيحص هجو اندنع ثيدحلاو ةقفنلا ىف اهليبس باتكلل
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 اه

 نجر الو نبتويب نم نهوجرخال » :ىلاعت هللا لاقو « ةلقنلا بيس تناكو لاقتنالاب

 ورمأف اهئاحآ ىلع اهنالب تلاطتسا اهنأ ىوردق هنأل :ةقفنلاو ىنكسلا ىنن نم

 ليطتست نأ' : هليوأت ف سابع نا نع ىور دقو . « ةنيبم ةشحافب نيتأي نأ الإ
 « ةزشانلا ةلزنمب تناك اهتهج نم ةلقنلا ببس ناك الف . اهوجرخيف هلهأ ىلع

 ةبجوملا ىه ةقفنلا طاقسإل ة.بجوملا ةلعلا تناكف ؛ ًاعيمج اهنكسو اهتقفن تطقسف
 ةقفنلا قاقحتسا نأ ىن انمدق ىذلا انلصأ ةحص ىلع لدي اذهو . ىكسلا طاقسإل
 8 كيلا قاّمحتساب قلعتم

 ابيضارت زوال ىلاعت هلل قح كسلا نال « ىتكسلاك ةقفنلا سيل. : ليق اذإف

 قرف ال : هل ليق . تطقسل اهطاقسإب تيضر ول امل قح ةقفنلاو « اهطاقسإ ىلع
 اه دحأ « ناينعم ايف ينكسلا نأل كلذو ءاهيلع اهسايق بجو ىذلا هجولا ماکس
 لالا ىف مزلي ام وهو <« احل قح رحالاو « جوزلا تيب ی اهنوكوهو ىلاعت هلل قح
 نع اهطقستو ةرجألا ىه ىطعت نأب تيضرولو « هل نكي مل نإ تيبلا ةرجأ نم
 فالك اسا دق لالا ف قف ىح تج ن راج چ ووا
 . صاصجلل نآرقلا ماكحأ

 مامإلا لاق : اهجوز اهنع قوتملا لماحلا ةقفن ىف رشع ةعبارلا ةلئسملاو

 <« سابع نبا لاقف ؛ اهجوز اهنع ىنوتملا لماحلا ةقفن ىف اوفلتخا : ىزارلا ركب وبأ
 . لالا عيمج نم اهتقفن : ىهاربإو ٠ ىبعشلاو « ةيلاعلا وبأو « حيرشو ٤ رمح ناو
 : ءاطعو « بيسملا نباو « نسلاو « ريبزلا ناو « رباجو « سابع نبا لاقو
 ؛ كلذ ىن اضيأ راصمألا ءاهقف فلتخاو .اهسفن ىه لب « جوزلا لام ف ال ةقفنال

 لام ىف ةقفن الو اه ىنكسال : ديو « رفزو ؛ فسوي وبأو « ةفينح وبأ لاقف
 جوزلا لام ىف اهتقفن : ىيل ىنأ نا لاقو . لماح ريغ وأ تناك الماح « تيما
 تناك نإو اهسفن ىلع اقش :كالام لاقو . الماح تناك اذإ تيملا ىلع ندلا ةل زئع

 ىتح اهنكسب قحأ ةأرلاف ند هياع ناك نإو « جوزال رادلا تناك نإ ىنكسلا امو ءالماح
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 لام یف ينكس ال نكي ل اهوجرخأف ءارکب تیب ق.تناك.نإو « !متدع ىضقنت
 لام يف اهل ةقفن ال : كلام نع. مماقلا نب لاقو . بهو نبا ةياور هذه . جوزلا
 نم ىكسلاب قحأ ىهف ندد هيلع ناك نإو « تيملل رادلا تناك نإ تيملا جوزلا
 نع ىعجشألا لاقو . ىرتشملا ىلع ينكسلا طرتشيو ءامرغلل عابتو < ءامرغلا
 تعضو اذإف ب عفت ی لالا ميج ناخ وا المال تاكا :ىروثلا
 ىعازوألا لاقو .اهتصح نم اهقفن نأ هنع قاعملا یورو .هبيصن نف ىصلا ىلع قفنأ

 دلو مأ تناك نإو ء« امه ةقفن الف : لماح یهو اهجوز توم ةأرملا ىف
 ”الماح تناك اذإ : دلولا مأ ىف ثيللا لاقو . عضت ىبح لاملا عيح نم ةقفنلا اهلف
 . هب عبتي ًانيد كلذ ناك تدلو نإف « لاملا عيمج نم اهلع قفني هنإف هنم
 ىعفاشلا لاقو . للملا عيمج نم ةقفنلا اهجوز اهنع قوتملل : حلاص نب نسحلا لاقو
 ىنكسال : رخآلاو « ةقفنلاو ىنكسلا اه : امههدحأ نيلوق اهجوز امنع قوتملا ف
 . ةقفنالو ا

 اهجوز اهنع قوتمال ةقفن ال نأ ىلع عيمجلا قفتا دق :رکب وبأ لاق
 . لمحل ةقحتسم ريغ ةقفنلا هذه نأ ىلع عيمجلا قافتاب « ىبكسالو لماحملا ريغ ٠

 هيف اولاق امنإو ؛ ثاريملا ن : لش بس نانو 1 سانا نأ ىرت الأ

 ؛ تيملا لام عيمج نم ةقفنلا لعجي لئاقو .« اميصن نم اهتقفن لعجم لئاق ٠ نيلوق
 رخ ملو « لمحلا لج لجأل ةقفنلا بحت مل ألف . لمحلا ةصح ىف دجأ اهبجوي ملو

 لماحلا ريغل تبجول ةدعلل تبجو ول اهنأل « ةدعلا ىف اهنوك لجأل ةقحتسم نوكت نأ
 لئالدب جوزلا لام ىف ىنكسلا قحتست مل ًاضيأو . ةقفنلا هب قحتست هجو قبي للف
 بجي امنإف تبجو اذإ ةقفنلا نإف اضيأو . ةقفنلا قحتست مل هيلع تماق دق
 هذه ىف لام جوزلل سيلو ةثرولا ىلإ هئاريم لقتنا جوزلا تام الف « ةالاحف لاح
 2 , مولع اع ءاجإ زوج الف ؛ ثراولا لام وه امنإو « لالا

 نر تا دع نال“ هل ليق . نيدلا ةلزئع ريصت : لبق نف

 یلعتب وأ + هتامح ق تملا اع ارا نوكي نأ امإ : نيهجو 1 تش اإ
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 ايف عقو اذإ ريبلا رفحو تايانجلا لثم هتوم لبق تيملا نم ناك ببسب هبوجو
 « هلام ىف اهبءاجيإ زوجم الف ؛ نيهجولا نع ةجراخ ةقفنلاو ؛ هتوم دعب ناسنإ
 ى الإ. ةقرؤلا لب هلاوزمتلام مدع ةقفنلا بوجو قلعت هب ىذلا ببسلا مدعل
 باجيإل قبي ملف « ةثرولا ىلإ لاز دق تيملا كلم نإو توملاب لطب دق حاكتلا نأ
 ؟ ةلعلا هذهب اه ةقفن ال لماحلا ريغ نأ ىرت الأ . هجو ةقفنلا

 « نهيلع اوقفنأف لمح تالوأ نك نإو» : ىلاعت هللا لاق : ليق نإف

 لاحألا تالوأ» : هلوق ناك اك « ةقلطملاو اهجوز اهنع قوتملا ف مومع وهو
 نأ لبق نم طلغ هذه : هل ليق . نيفنصلا ىف ًامومع « نهلمح نعضي نأ نولجأ .

 ‹ جاوزألل باطخ « مكذجو نم منکس ثيح نم نهوئكسأ » : ىلاعت هلوق
 لاز دقو « مهل باطخ « نييلع اوقنأف لمح تالوأ نك نإو » : ىلاعت هلوق كلذكو

 ضتقت ملف ؛ جاوزألا ريغل ًاباطخ كلذ نوكي نأ زئاج الو ٠ توملاب باطخلا مهنع
 . صاصجل نآرقلا ماكحأ ىف اذك . لاح .اهجوز اهنع ىفوتملا ةقفن باجيإ ةيالا

 نهوتاف مكل نعضرأ نإف» : ىلاعت هلوق نإ : رشع ةسماخلا ةلئسملاو

 بألل نكي مل اهلثم رجأب هعضرت نأب تيضر اذإ مألا نأ ىلع لدي « نهروجأ
 ملا نأ ىلع لديو ؛ تعضرأ اذإ رجألا ءاطعإب هايإ هللا رمأل « اهريغ عضرتسي نأ

 غارفلاب قحتست امنإ ةرجألا نأ ىلع لديو ؛ دحأ لك نم دلولا ةناضحب ىلوأ

 نعضرأ نإف » : هلوقب عاضرلا دعب اهبجوأ هنأل « دقعلاب قحتست الو لمعلا نم

 ىرجأ دقف انيع ناك نإو ةأرملا نبل نأ ىلع لد دقو . « نهروجأ نهوتآف مكل

 ةأرملا نبل عيب اراعا زج مل كلذلو « تاراجإلا دوقعب قحتست ىتلا عفانملا ىرج

 . تاناويحلا رئاس نبل كلذب ةأرملا نبل قرافو ؛ عفانملا ىلع عيبلا دقع زوجي ال اك

 دوقعب :وحتست ال“-نايعألا نال ىصلا عاضرل ةاش زاجيتسا زوج ال هنأ ىرت الأ

 ؟ رجشلاو لخنلا راجيتساك تاراجإلا

 طاشت ال - ملعأ هللاو - ىنعي «فورعمب نیب اورمتأو » : ىلاعت هلوقو



( 4( 
 . قحتسملا رادقملا نع اه جوزلا رصقي الو « ةرجألا نم هبلطت امف جوزلا ىلع ةأرملا

 تبلط اذإ هنإ : ليق «ىرخأ هل عضرتسف مترساعت نإو» : ىلاعت هلوقو

 نأ جوزالف اهلثم رجأب هذخأت نأب اهريغ تيضرو اهلثم رجأ نم رثكأ ةأرملا
 . هدنع نوكلاو هكاسمإب قحأ األ ؛ مألا تيب ىف كلذ نوكيو « ةيبنجألا عضرتسي

 هيلع ض رفت ةقفتلا نأ ىلع لدي ( هتعس نم ةعسوذ قفنيل » : ىلاعت هلوقو

 5 رسوم ا ةف ند لقأ رسعملا ةققفن نأو « هتعسو هناكمإ ردو ىلع

 نم هانعم : ليق « هللا هاثآ امم قفنيلف هقزر هيلع ردق نمو» :ىلاعت. هلوقو

 ىف رسوملا ةقفن فلكي ال هنأ ملعأ هللاو هللا هانآ ام قفنیلف هقزر هيلع:قيض
 . قفني هناكمأ ردق لع لب ؛ لاحلا اذه

 فلكي ال هللا نأ نایب هيف « اهاتآ ام الإ ًاسفن هللا فلكي ال» : ىلاعت هلوقو

 قاطي ال ام فيلكت ناك ذإ لقعلاب لع دق ناك نإو اذهو . قيطي الام ًادحأ
 نمضت دقو . لقعلا ىن همكحل ًاديكأت باتكلا ىف هركذ هللا نإف ؛ ًابيفسو ًاحيبق

 هفلكي مل ةقفنلا ىلع ردقي مل.اذإ هنأب رابخإلا وهو « مكحلا ةهج نم رخآ انعم

 . اهتقفن نع هزجعل هتأرما .نيبو هنيب قيرفتلا زج مل <. ةلاحلا هذه ىف قافنإلا هللا

 . اهنيبو هتأرما ةقفن نع زجاعلا نيب قرف نم لوق نالطب ىلع ليلد كلذ ينو

 هنأ هب نيب دق : هل ليق . قلطي نأ هيلعف ؛ قالطلا هاتآ دقف : ليق نإف

 نأل « اهلجأ نم قالطلا ىلع هرابجإ زوجي الف ؛ لاحلا هذه ىف ةقفنلا هفلكي مل

 الإ قافنإلا نم هفلكي مل هنأ ربخأ هنإف اضيأ . بحي مل ىشب قيرفتلا باجي هيف
 هنأ دارأ .امنإ اضيأو . ظفللا يأ لخدي ملف ؛ قافنإلا نم سيل قالطلاو « هانآ ام

 موهفم كلذ نأل ؛ قيطي ال ام لك هفلكي هنأ دري ملو .« قيطيال ام هفلكي ال

 . ةيآلا باطخ نم

 فرع ال هنأ ىلع لدي ( ًارسي سسع دعب هللا لعجيس » : ىلاعت ه.لوقو
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 ١) ضاصبل نآرقلا ع

 ناتيآ ابيف

 « كل هللا لحأ ام مرحت مل ىنا ابمأ ای» : ىلاعت هلوق : ىلوألا ةبآلا

 ب رشي ناك فص یب .لا نإ : اهدحأ « هوجو ةيآلا لوزن ببس ف ىور

 « ريقاذملا حير كلنم دمت : هل لوقن نأ ىلع ةشئاع تأطاوتف « بنيز دنع لك ايو

 مرحت مل ىلا امأ اي» تلزنف « هل دوعأ نلو السع اهدنع تبرش لب : لاق

 هنإو « ةدوس دنع : ليقو : ةصفح دنع برش هنإ : ليقو « كل هللا لحأ ام
 ةيرام باصأ هنإ : ليقو « هقوذأ ال هللاو : : تاياورلا ضعب فو « لسغلا مرح
 نصرت الأ : ال لاقف « هنم تعزحف « هي تملعف « ةصفح تيب ىن ةيطبقلا

 تركو مدا كلذ خو ل + كافر اه رجال ى: لاق« ار نأ
 « كل لا لحأ ا مرح مل ىلا ابعأ اي» هيلع لزنأو هيلع هللا هرهظأف « ةشئاعل

 ا چ ا نيران دوغ ص ىرهزلا نع قاحإ نب دمحم .. هاور.ةيآلا

 . كاذب رمت نع

 سابع ن

 « لسعلا مرح نم ناك دق ًاعيمج نارمألا نوكي نأ رئاجو : ركب وبأ لاق

 ةاضرم ىغبت » : لاق هنأل ؛ تلزن ايف ةبآلا نأو « ةيرام مرح هنأ رهظألا نأ الإ

 ةيزام برق كرت فو « هجاوزأ اضر لسعلا برش كرت ىف سيلو « كجاوزأ
 ةيزاهانأو ١4 هب رخي ال نأ فاحت هنأ ئووؤ 6 ةمزؤس هلأ نالا ف قورش نهارك

 ا للا لوسر نأ قورسم نع.ىبعشلا یورو « اهمرح : لوقي نسا ناكف

 ةلحم مكل هللا ضرف دقف نيميلا امأو . لالح مارحلا : هل ليقف « مرحو ىنأ

 هريغو سابع نا نع ىور كالذك و «هتيراج مرح :ءاطعو دهام لاقو . متاع



 )م

 رهالف نإف < اضيأ فلحو مرح هنإ :٠ لاق نم لوق امأو . ةباحصلا نم

 سيل ام ةيآلاب قحلي نأ زئاج ريغف + طقف ميرحتلا ايف امنو « هيلع لدي ال ةيآلا
 قالطإب نيمي ةراغك ايف ىلاعت هللا بايإل ًانيمب ميرحتلا نوكي نأ بجوف : ايف

 مير نيميلا نأل ‹ نيميلاو ميردحتلا نيب قرف ال :لوقي نم سانلا نمو . ميرحتلا ظل

 قفتيو « هجو ىف فلتخم انباعصأ دنع اذهو . نيمي اضيأ ميرحتلاو هياع فولحملل

 بجوي ايف ثنحلا نأ ميرحتلا هيف نيميلا قفاوي ىذلا هجولاف + رحآ هجو ىف
 فيغرلا اذه لكأي ال هنأ فاح ول هنأ هيف نافلتخمم ىذلا هجولاو « نيميلا ةرافك

 هنم لك أف ىسفن ىلع فيغرلا اذه تمرح دق : لاق ولو « ثنحب مل هضعب لكأف

 .: هلوق ةلزنمب هسفن ىلع فيغرلا هيرحت اوهبش مهنأل + ةرافكلا هتمزاو ثنح ريسيلا

 مدلاو ةتيملا نم هللا همرح ام رئاسب ها ًابيبشت ائيش فيغرلا اذه نم تلكأ ال هللاو

 ش . ريثكلاو هنم ليلقلا ميرحت : ىضتقا هنأ

 « رمعو « ركب ىنأ نع ىورف « هتأرما مرحب لجرلا ىف فلسلا فلتخاو

 «نسحلا لوق وهو . نيم مارحلا نإ : رمع نباو « تباث نب ديزو « دوعسم نباو
 سابع نبا نع ىورو . سواطو « ءاطعو « ديز نب رباجو « بيسملا نباو
 تباث نب ديزو « بلاط ىنأ نب ىلع نعو « كلذ ريغ هنع ىورو ؛ هلثم ةياور

 . ثالث ىه : اولاق نيعباتلا نم ةعامجو ةريره ىأو ؛ ةياور رمع نباو : ةياور

 مسي مل اذ مارلاو رشنلا :لاق سابع نبا, نع ؛ريبج نب ديعس نع .فيصبخ:ىوزو
 . انيكسم نيتس ماعطإ وأ ٠ نيعباتتم نيرهش مايص وأ « ةبقر هيلع نوكتف : ةظلغم

 ؛اهرفكي ني ىهف هتأرما لجرأأ مرح اذإ : اضيأ سابع نبا نع ريبج نبا یورو
 وهف ةس هن نكي مل اذإ هنأ ىلع لومحم اذهو ؟ ةنسح ةوسأ هللا لوسر ىف مكل امأ

 ءام ل ايآام . قورسم لاقو . ًاراهظ ناك راهظلا دارأ اذإو « نيب ةلزنع
 تمرح .ىلابأ ام : نحرلا دبع نبا ةملس أ نعو . دير نم ةعصق وأ تمرح

 , اتارف ءام وأ قأرما
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 نأ زئاج ال هنأل + ًائيمب هوري مل مهنأ ىلع ةلالد هيف سيلو : ركب وبأ لاق
 ثالذك و « اقالط كلذ ايري مل اههنأكف < نيمي هنأ ءاملاو ديرثلا مرح ىف املوق نوكي
 نم مشوق انرك ذ نمل نيذه ةفلاخم رهظت ملف ؛ هيوني .نأ الإ قالطب سيل هنإ :لوقن
 اقالط وأ ايب نوكي امإ هنأو ؛ ولن: سيلا لوقا اذه ا ةباحصلا

 . ًاراهظ وأ

 0 قالطلا ىرن نإ :انباحصأ لاقو « .مارحلا ى راضمألا اهقف فلتخاو

 امس نبا رکذ و لزهر ني اي : ىوني نأ الإ ةئئاب
 “باندا رش لا اقا ن ًراهظ نكي مل اراهظ یون نإ هنأ دمحم نع

 ىون نإ هنأ فسوي ىأو رفز فالتخا. يف فسوي ىبأ نع عاجش نبا ىورو

 لاقو . هتين نع هلأسأو « ثالث یه : ليل ىبأ نبا لاقو . ًاراهظ ناك ًاراهظ

 ؛هتأرما مرحب نأ الإ ئش يف اني نوكي ال مارحلا  مساقلا نبا هنع ركذ ايف كلام

 ىونام ىلع نوكيف + نيتنثو ةدحاو .ىوني نأ الإ ثالث وهو . قالطلا همزليف

 ىون نإو « ةنئاب ةدحاوف ةدحاو ىون نإو « ثلثف ًاثالث ىون نإ : ىروثلا لاقو
 ىه + يشب سيلف ًانيمي الو ةقرف وني مل نإو « اهرفكي نيم ىهف ًانیعر

 : ىلا ناّمع لاقو . نوب وهف ايش وني مل نإو < ىون ام ىلع وه :ىعاز الا لاقو

 وهف ىون اذإف : ىوني ىح الطب سيل : ىعفاشلا لاقو . راهظلا ةلزنمب وه
 « نيج ةرافك هيلعف قالط الب اهميرحت دارأ نإو « هددع نم .دارأ ام ىلع قالط

 . لوب سیلو

 « قالطلا ةين هنراقت مل اذإ ًانيمب ميرحتلا انباعصأ لعج دق : ركب وبأ لاق

 اذإ اأو : ًاياوم نوكيف كبرقأ ال هللاو : اهل هلوق ةلزنمب نوكيف هتأرما مرح اذإ

 دعا هلوق ةلزئم هنإف امهريغو بورشملاو لوك ألا نم هتأرما ريغ مرح

 « كا هللا لحأ ام مرحت مل» :ىلاعت هلوقل «كلذ وحنو ءهنم برشأ ال هللاوو « هنم

 ى نيميلا تراصف + ايب ميرحتلا لعجف ٠ مكنامتأ ةلحت هللا ضرف دقو : لاق مث
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 نيميلا ىلع الوم ناك قلطأ اذإف .عرشلا مكح ين هاضتقمو ميرحتلا ظفل نومضم
 . اقالط ناك قالطلا دارأو هتأرما مرح اذإف .ىون ام نوكيف .ءاه ريغ ىوني نأ الإ

 قالطلا هب دارأ ىم هنإف هريغ لمتعو قالظلا لمت طفل لكو : ظفللا لاّحال
 هللاب » : ةتبلا هتأ رما قلط نيح ةئاكرل ا ىنلا لوق هيف لصألاو . ًاقالط ناك

 لمت ظفل لك نإ : اهدحأ « نيينعم كلذ نمضتف «؟ ةدحاوالإ تدرأ ام

 هفاحتس ' كلذ ال ول « اثالث ناك ثالثلا دارأ ىنم هنإف اه ريغ لمتميو ثالثلا

 لاحالل ءهلوق لوقلا لعجو . ظفالا دوجوب ثالثلا ههزلي ال هنإ : ىنائلاو . ابيلع

 اقالط هلعجن ال انإ هريغو قالطلا لمتع ظفل لك نأ ىف الصأ كلذ راصف + هيف

 زوجي قالطلل لمتحلا ظفللا نأ ىلع لدي امو . قالطلا ةدارأل ةلالدلا ةنراقمتب الإ
 « ىدتعا » :ةدوسل لاق اق اا ىلا نآ هسفن ىف ًاقالط نكي م ن نإو هب قالطلا عاقيإ

 نم ًادحأ معن الو « هل هلاتحال « ىدتعا » : هلوقب قالطلا عقوأف ؛ اهعجار م

 5 امنإَف « نيمي وه : مهنم لاق نمو . ميزحتلا ظفلب قالطلا عاقبإ عنم فلسلا

 . لاحلا ةلالد هنراقت لو قالطلا ةين هل نكت مل اذإ اندنع هب

 «یش كلذب همزلُي ال هنأ هتأرما ريغ ايش هدفن ىلع مرح نم نأ كلام معزو

 . مرح مل ىبنلا اهيأ اي» : ىلاعت هلوق ىضتقا ام انركذو + نيميب سيل كلذ نأو

 « مكناميأ ةلحت مكل هللا ضرف دق : ىلاغت هلوقل « ًائيمب هنوك نم « كل هللا لحأ ام

 ىور نم ةياورب « ًانيمب مارا نوك نم ظفللا اذه بجوم طاقسإ زوجي ال هنأو

 مكبس ارا راج ريغ ذإ لاری نأ ف ع ىلا ن ذارتعالا زئ د | ب شر ال نأ قلح لص ىلا نأ

 هب ىع امنإ نوكي نأ زوجي نيميلا ىور نم نألو ؛ دحاولا ريمي نآرقلا

 57 ميرحتلا

 دقو هسفن ىلع 'ىشلا مرحلا نأ نيمي ميرحتلا نأ ىلع رظنلا ةهج نم لديو

 لوقو رذنلا. ىنعم ىف كلذو « ةم رها ءايشألاك هنم عانتمالا باجيإ هظفل ىضنقا

 بجو ءاهقفلا قافتاو ةنسلب ايمي رذنلا ناك الف ؛كلذ لعفأ ال نأ ىلع هلل : لئاقلا
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 يجن اك « ثنح اذإ نيمي ةرافك هيف بجتف ؛ رذنلا ةلزنمب ئشلا ميرحت نوكي نأ
 . صاصجمل نآرقلا ماكجأ ىف اذك . رذنلا ىف

 « ًاران مكيلهأو: مكسفنأ ارق اونمآ نيذلا اهيأ اي» : ىلاعت هلوق :ةيناثلا ةيآلاو »

 مكسفنأ اوملع : لاق « مكيلهأو مكسفنأ اوق » : هلوق ىف ىلع نع ىور

 اذهو : ركب وبأ لاق . مهاهتو مهرمأتو مهملعت :نسحلا لاقو « ريخلا مكيلهأو
 «بادالا نم هڼع ىغتسي الءامو ريخلاو ندلا انيلهأو اندالوأ ملعت انيلع نأ ىلع لدي

 ىلاعت هلوق وحنو « اهيلع ربطصاو ةولصلاب كلهأ رمأو » : ىلاعت هلوق لثم وهو
 برقألاف برقألل نأ ىلع لدبو . « نيبرقألا كتريشع رذنأو » : قيم ىل
 . ىلاعت هللا ةعاطب مهرمأو مهملعت انموزل ىف ةيزم انم

 وأ «هتیعر نع لوئسم کلکو عار كلك» ا ىبنلا لوق هل دهشيو
 هبيدأت هيلع كلذكف « هحلاصم ساّتلاو هتيامحو ىعرتسا نم ظفح هيلع انك , ىعارلا نأ
 « مهلع لوئسم وهو هلهأ ىلع عار لجرلاف » : مالبلا هيلع لاقو : هميلعتو

 : لاق عناق نبا قابلا دبع انثدحو . « منع لوئسم وهو هتيعر ىلع عار ريمألاو

 : لاق صفح نب هللا دبع نب ده انثدح : لاق ىسوم نب لضفلا نب ليعمنإ انثدح

 نع لاس نع ريبزلا لآ ىنامرهق رانيد نن ورم نع ىدعسلا ىسوم نب ده انئدح'
 انثدحو . « نسح بدأ نم ريخ ًادلو دلاو لحن ام » : لاق يلم ىبنلا نع هيبأ:

 نع ءاطع نع هيبأ نع لضفلا نب د انثدح : لام هی خج ا دي

 نيو «زدمسا نسحي نأ هدلاو ىلع دلولا قح » : يفي ىنلا لاق : لاق سابع ن
 انثدح :لاق نا نأ نب یسوم نب هللا دبع انثدح :لاق ىئابلا دبع انةدحو . 3
 ٠. لاق ةيطع ن , نسحلا نب ده انثدح : لاق ةعيبر نب دج انثدح : لاق نعم نب ىح

 لب اذإ ٠ : و هلل لوسر لاق : : لاق ةريرج نأ نع نمرلا دبع نب دهم انئلح

 4 اهعاع مدد نيكس رشع اوغلب او  ةولصلا مدوملعف نيكس ميس مك. دالوأ

 صاصجل نآرقلا ماكحأ ىف اذك . « الا ف یب اوقرفو -
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 « موطرخللا ىلع همسنس » : ىلاعت لاق

 °` و: نامتف اببف

 ريسفتلا لهأ هيف ركذ . « موطرحللا ىلع همسنس » : هلوق : ىلوألا ةلثسملا
 4 سانلا ن n اهم زی ةمايقلا موب ةا ىلع نوكت ءادوس هم اإ : اهدحأ ٠ نياوق

 موي هفنأ ىلع رانلاب برق : ليقو . « مهايسب نوهرجملا فرعي » : هلوتك اذهو

 دوستو هوجو سیل و )+: ىلاعت لاق دقو 3 هيلع ةمالع نوحي اسو يعي ةمايشلا

 نوتفاختي اقرز ذئموي نيمرجملا رشحلو » : لاقو ؛ ةرهاظ ةمالع هذهف « هوجو
 ةمالع ةيآآلا هله تدافأف ؛ ىرحأ ةمالع هذهو ةيآلا « ارشع الإ متثبل نإ منيب
 ش : . هجولا ة۳ نم موطرخلا ىف اع موا ىهو « ةثلاث

 ًاعدق ةيصعملا ئذل هجولا ىف مسولا ناك « همسنس » : هلوق : ةيناثلا ةلئسملا

 اوضاتعا ىنازلا مجر اولمهأ امل دوهيلا نأ  مدقت اک - ىور هنأ ىح «سانلا دنع

 ىأرام ف حيحصلا مسولا نهو 5 لطاب عضو اذهو ¢ هجولا معو بزبضلاب هرس

 اهاطاعتي 9 ادو ةيصعملا حبق ىلع همد روزلا دهاش هجو كيوست نم ءاميلعلا

 ًازيزع ناك دقو ۽ هترهشو روزلا دهاش ةبوقع نم یر نع هبنجل ىجري نأ هريغأ

 تناك كلذكو : هجولا ةناهإ ةناهإلا مظعأو . ةيصعم اب ًائيهم راصدقو قا لوقب

 مرح لق هللا نإ : ا الا اع هل ميرحتلاو 0 ةايح 1 هللا ةعاط 0 هي ةناهإلا

 : 0 ù آرقلا ماكحأ

 أ 3 2
 لاس لاس 0 وو -

 )) ةوينسماو مم ااص لع مف نلا « : ' كا لاق

 1 هللا لوسر ىلإ ةواصلا ب أ ناك + ےل تاع نع لس بأ قو
93 0 1 
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 لاق دوعسم نا نعو . ١ نو٤اد م الص لع مه نيذلا J تارقو ۰ هيلع مدام

 تفتايال ىذلا » : لاق ةيآلا ىف نيصح نب نارمع نعو . « اهتيقاوم ىلع نومئاد »
 . صاصيلل نآرَملا ماكحأ يف اذك . « هتالص ی

 حوت ةروس
 لسرب ارافغ ناك هنإ مكبر اورفغتسا تلقف » : ىلاعت لاق

 «ًاراردم مكيلع ءاسلا

 رافغتسالا وه ءاقستسالا نأ نم ةفينح وبأ مامإلا هيلإ بهذ امل ليلد هبف

 ىف رافغتسالا بابحتسا هيفو . ديعلاك ةبطحللاو ةعامجلا هيف مزلي الو « ءاعدلاو

 ع هل ةبلجي هنأو « قزرلا قيضو نحل ا ىف

 نجلا ةروس

 « نجلا نم لاجرب نوذوعي سنإلا E ناك هنإو » : ىلاعت لاق

 ٠ مئازعلاو قرلا رثكأ نم ليلد هيف

 «اذحأ هللا عم اوعدت الف هلل دجاسملا نأو » : ىلاعت لاقو

 ريغ نع اهبيزنت بحي هنأو « ايندلا مالك دجسملا ىف زوجي ال هنأ هيف
 . دودحلا ةماقإو تاموصحللاو عيبلا نم تادابعلا

 لمزملا ةروس |

 « اليلق الإ ليللا مق لمزملا اأ اي » : ىلاعت هلوق

 نع ىيئبنا : ةشئاعل تلق : لاق ماشه نب دعس نع فوأ نب ةرارز ىور
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 ليللا مق لمزملا اهمأ ايد ةروسلا هذه أرقت امأ » : تلاق « ياب هللا لوسر مايق

 00 هذه لوأ ى مايقلا ضرتفا هللا نإف : تلاق ! ىلب : تلق ؟ « اليلق الإ

 ىنثا اهتمتاخخ ىلاعت هللا كسمأو ؛ مهمادقأ تقيشلا ىتح هباصأو قلي ىنلا

 a ل دار فيفختلا لزنأ مث « ًارهش

 ناضمر رهش ف مهمايق وحن نوموقي اوناك لم زملا لوأ تلزن امل» :سابع نبا لاقو

 . ؛ ةنس وحن اهرحنآو الوأ لوزن نيب ناكو « اهرحنآ لزن ىتح

 « اليترت نآرقلا لترو » : ىلاعت هلوقو

 : دهاجم لاقو . همهفت ىح هنيب : سواط لاقو . انييبت هنيب : سابع نبا لاق

 . ةداؤت ىلع ضعب رثأ ىلع هضعب لآو : لاق «اليترت نآرقلا لترو »

 هنأو « ليللا مايق ضرف خسن ىف نيملسلا نب قالخال + ركي وأ لاق

 هيلع ثحلا ين ةريثك راثآ بڪ ىنلا نع ىور دقو . هيف بغرم هيلإ بودنم ش

 ةولص هللا ىلإ ةواصلا بحأ » : لاق اا ىلا نع رمع نبا ىور . بيغرتلاو

 ىلإ مايصلا بحأو . هس دس ماتيو « هثلث موقيو « ليلا فصن ماني ناك + دواد

 نأ » ىلع نع یورو . « ًاموي رطفيو ؛ ًاموي موصي ناك ؛ دواد مايص هللا

 : رتوأ حبصلا دو« رجفنا اذإ ىح ‹ تاعكر ىنامث ليللاب ىلصي ناك يع ىلا

 . « رجفلا ىتعكر ىلص رجفلا رجفنا اذإ ىح ربكو حبس مث « تاعكر ثالثي

 . ۲ ةمكر رش ىدحإ ليللا نم ىلصي ناك ويك ىلا نإ » : ةشئاع نعو

 « ”اليق موقأو ”أطو دشأ ىه ليلا ةئشان.نإ » : ىلاعت هلرقو
 ةو . هلك ليللا ةئشان ىهف امئاق تأشن اذإ : ريبزلا نباو سابع نبا لاق

 . ةئشان وهف ءاشعلا دعب ناك امو « ةئشان وهف ىلصب ماق اذإ هلك ليللا : دهاجم

 دهعأ + لاق « اليق موقأو أطو دشأ» : ىلاعت هلوق ىف لاقو « هلثم. نسحلا نعو

 . ةءارق تبثأ : لاق «اليق موقأو » : دهاجم لاقو . ريحا ىف تبثأو ندبلل
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 « اليتبت هيلإ لجبتو كبر مسا ركذاو » : ىلاعت هلوقو
 ر . ةدابعلاو ءاعدلا هيلإ صلخأ : ةداتق لاقو . اصالخإ هيلإ صلحأ - لج اق

 هم 3 8 : هب جتحي نم سانلا نمو . هريغ نود هنم رىا ليمأتو هللا ىلإ عاطقن الا

 رئاسب حاتتفالا زاوج ىلع لديف « ةولصلا نايب ىف ركذ هنأل « حاتتفالا ةريبكت

 . ىلاعت, هللا ءارسأ

 « اليوط احبس » : ىلاعت هلوق

 : دهاج لاق « ًأطو فش هو : ىلاعت هلوقو . ةليوط ًاغارف : ةداتق لاق

 . راہنلا لمت نم دشأ ىه هانعم : لاق أطو أرق نمو ؛أطوو ةأطاوم بلقلا ناسللا أطاو

 هنفضنو ليللا ىثلث نم يندأ موقت كنأ ملعي كبر نإ » : ىلاعت هلوق

 « نآرقلا نم .رسيت ام اوأرقاف  ىلاعت هلوف ىلإ - هغلثو

 ليالا مايقهب خسن هنإ :اهدحأ «ىناعم ةيالا هذه تمظتنا دق : ركب وبأ لاق

 هلوقب ةولصلا ىف ةءارقلا ضرف موزل ىلع اهتلالد .: ىناثلاو . ًايدب ناك نضورقملا

 ةولصلا زاونج._ لغ:.اهتلالد“ : كلانلاودإ «:نآرقلا نم رسي” ام اوأرقاف هد ىلاعت

 هأزجأ اهريغ أرقو باتكلا ةحتاف ةءارق كرت نم هنإ : غبارلاو :. ةءارقلا ليلقب

 . فلس امف كلذ انيب دقو

 خسن امنإ : هل لبق . ةخوسنم ىهو ليللا ةولص ين كلذ لزن امنإ : ليق نف

 ركذ دعب ةءارقلاب انرمأ دق اضيأو : اهماكحأ رئاسو اهطئارش خسني ملو اهضرف
 5 ( هنم رسيت ام اوأ رقاف » 8 ىلاعت هلوقب حيبستلا

 امبوجو ىلع هب لالدتسالا زوجي الف « عوطتلا ىف كلذب رمأ امنإف : ليق نإف

 نأل ‹« هلثم ضرفلاف عوطتلا ىف اموجو تبث اذإ : هل ليق . ةبوتكملا ةولصلا ىف

 « نآرقلا نم رسيت ام اوءرقاف»: : ىلاعت هلوق نإف اضيأو ؛ اهنيب قرفي مل ادحأ
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 رقلا ارق مزاي عقر بوجولا ىلع رمألاو ر ا ا

 . ةولصلا ىف ةءارقلا دار رملا نوكي نأ بجو 83 ةولصلا ف

 تسيل اهسفن ةولصلاو عوطتلا ةولص ىف ةءارقلا هب دارملا ناك اذإ : لق نإف
 نإو عوطتلا ةولص نإ : هل لبق ؟ ةءارقلا ضرف ىلع لدي فيكف « ضرفب
 تراص هيف لخد ىتمو « ةءارقب الإ ابلصي ال نأ اهالص اذإ هيلع نإف ًاضرف نكت مل
 نأ امك « ةروعلا رتسو ةراهطلا نم اهطئارش ءاميتسا هيلع نأ امك اضرف ةءارقلا
 اهدقع ىلإ دصق ام ىتمو « تاعيبلا دوقع رئاسو ملسلا دّمع هيلع سيل ناسنإلا
 : مالسلا هيلع هلوق ىلإ ىرت الأ . ةعيرشلا هتحابأ ام ىلع الإ اهدقعي ال نأ هيلعف
 دصق ىتم هنكلو ٠ سلا دقع هيلع سيلو ؟ « مولعم ليك ف يلف م اسا نم »
 . طئارشلا هذهب هدقعي نأ هيلعف ءدّمع ىلإ

 ةولصلا « نآرقلا نم رسيت ام اوأرقاف » EY امنإ : ليق نإفأ
 هسيف نأل « طلغ اذه : هل ليق . اهيف ةءارقلا بوجو ىلع هيف ةلالد الف « اهسفن

 . هنأ ىلعو « ةلالدب الإ زوحيال اذهو «زاجلا ىلإ هانعم ةقيقح نع مالكلا فرص
 ةولصلا نع ربعي مل هنأل « ةءارقلا ضرف ىلع ةمئاق هتلالد تناك تيعدا ام ' هول

 « نوعكربي ال اوعكرا 0 ليق.اذإ» : ىلاعت لاق امك امناكرأ نم یهو الإ ةءارقلاب

 ةولصلا هب دارملاو « نيعكارلا عم اوعكراو » : لاقو « ةولصلا هب دارأ :دهاجم لاق
 . صاصجل نآرقلا ماكحأ ىف اذك . اهناكرأ نم هنأل عوكرلاب

 رثدملا ةروس
 ٠ : ناتيآ اهف

 « رثكتست نامت الو »۰: ىلوألا ةب لا 4

 ' ةيطع طعت ال : كاحضو « هداتقو « مهاربإو « دهاجمو « شابع نبا لاق



۹ ) 

 امل ًارثكتسم هللا ىلع كتانسح نئمت ال : سنأ نب عيبرو نسحلا لاقو . اهنم رثكأ ىطعتل

 نآرقلاو ةوبنلا نم هللا كاطعأ امب نئمت ال : نورحنآ لاقو . هللا دنع كلذ كصتقتيف

  ًاريكتسم كلمع ىف فعضت ال : اضيأ دهاجم نعو . سانلا نم رجألا هب ًارثكتسم

 نوكي نأ زئاجو : ظفللا اهلمتحم اهلك قاعملا هذه : ركب وبأ لاق . كتعاطل

 ىن اذك . لاّحالا هوجو رئاس ىف مومعلا ىلع هلمح هجولاف ؛ ًادارم اعيمج

 . صاصج4لل نآرقلا ماكحأ

 « رهطف كبايثو » : ةيناثلا ةيآلاو

 زوجت ال هنأو ¿ ةولصلل تاساجنلا نم بايثلا ريهطت بوجو ىلع لدي

 نع ىورو . ةولصلل الإ بي ال اهريهطت نأل ؛ سجنلا بوثلا ىف ةولصلا
 نم : لاقف ؟ كبوت لسغت امم : لاقف هبوث لسغي ًاراع ىأر هنأ 4 ىلا

 ةشئاع تلاقو . « ىنلاو لوو مدلا نم بوثلا لسغي امنإ» : لاقف « ةا

 . «ابطر ناك اذإ بوثلا نم ىملا لسغب الإ هللا لوسر ىنرمأ »

 . « هحلصأ كلمع » : لاق نيرز ىبأ نع ىور ام كاذب دارملا نأ مهضعب معزو
 سبلي ال نأ هرمأ : ةمركع لاقو . مثإلا نم « رهطف كبايثو» : مهاربإ لاقو
 جتحاو . ةلالدب الإ هيلإ مالكلا فرص زوجي ال زاجي هلك اذهو . ةرذع ىلع هبايث

 لسغي رمؤي نأ ىلإ جاتحم ناک 2 ىلا نأ نظي نأ زوجي ال هنأب لجرلا اذه

 . هببشأ امو لوبلا نم هيايث

 ىف نأل « ضقانتلاو داسفلاو فالتخالا ديدش مالك اذهو : ركب و هبأ لاق
 باب يري ىلاعت رو N. e ا یا 44 ةبالا

 و

 . كلذ لبق 1 ىنلا ناك نإو - ءايشألا هذه لو غ ا اذإف ا

 EE هسيبنأ طاع نات هللا لاقو . هلثم د ولصلا لجأل بايثلا ريهاطتف - 4 اکر ات
 هدو
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 . لدباذهف ٠ طق اذإ هللا عم عدي ' E ىنلاو «ر نآ الإ هللا عم عدت الوو

 0 لجرلا اذه لوق ضقانت لع

 ءوضو نم عئارشلا نم ىش لك لبق نآرقلا نم لزن ام لوأ نم هنأ معزو
 ‹ اهكرشو « ةيلهاجلا ناثوأ نم ةراهطلا انآ ىلع لدي امتإو ؛ اهريغ وأ ةولص وأ

 نأ ىلإ جاتحي نكي مل هنأ نم ًايدب هركذ ام هذبب ضقن دقو . ةئيبحلا لامعألاو
 كرتب ىصوي نأ ىلإ جاتحي ناك هنأ نظ هارتفأ ؛ ةساجنلا نم بايثلا ريهطتب رمي
 بطاخي نأ زاجأ دقو ال اكرات ناك هنأل كلذ ىلإ جاتحي ن 0554 0 إف ؟ ناثوألا

 فانف « لزنام لوأ نم كلذ نإ : هلوق امأو . بوثلا ةراهط اهط كلذكف اهكرتب

 ةشئاع نع ىور دقو : هيلع :ضرفي ةولصل بايثلا ريهطتب هرمأ عني امم كلذ

 كبر مساب أر ةار نآرفلا نم لزن ام لوأ نأ ءاطعو 0 !اعث للا یر
 صاصيلل نآ ر ملا ماج « قلخ ىذلا

 ةمايقلا ةروس
 « ةريصب هسفن ىلع ناسنإلا لب » : ىلاعت لاق

 ( هريذاعم قلأولو» : ىلاعت لاقو

 نم عوجرلا نأ ىلع ليد هيف + .هتم لقب م رارقإلا دعب راغ يلو أ

 0 رارقإلا

 « قاسلاب قاسلا تفتلاو ١ : ىلاعت لاقو

 نآرقلا يف سیلو . متاح ىبأ نبأ هجرتخأ « نفكلا ىف اهفل وه : .نسحلا لاق
 . انه الإ نفكلا ىلإ ةراشإلا .
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 ىطمتي هلهأ ىلإ بهذ مث » : ىلاعت لاقو ٠

 ةيشملا هله مذ هيفف « رتخبتي ىأ .

 ىننآلاو ركذلا نيجوزلا هنم لعجف» : ىلاعت لاقو «

 ليكإلا ى اذك . ثلاث فنصاال ؛ اهدحأ يلا نأ ىلع هب لدتسا .

 ناسالا_ةرؤس
 ين e : هلوق

 كئموي فا ناک : : ةدانق لاقو : د ةبآلا ' هبح ىلع ماعطلا 'نوئتتطيو

 اوناك : لاق « ًاريسأو» نسحلا نعو . همعطت نأ قحأ ملا كوخأف ؛ كرشملا

 نودعطيو » : ءاطعو ريبج- نبا لاقو . نوجسملا سالا : دهاجم لاقو . نیک ر شم

 5 مه ريغو ةلبقلا لهأ م :A :الاق « ًاريسأو ايتو انيكسم هبح ىلع ماعطلا

 ًاريسأ ( ىمسي ال نوجسملا نآل « كرم لا ريسألا رهظألا : ركع وا لاق

 هرداظ یةتشیو « ةبرق ريمألا ماعطإ. ىف نأ ىلع لدت ةيالا هذهو . قالطإلا ( نىاع

 « ةوكرلا نم هئاطعإ نوزيجي ال انباعصأ نأ الإ ؛ تاقدصلا رئاس نم هئاطعإ زاوج-

 ديو ةقيس وبأ ديكو . مامإلا ىلإ 00 ناک اهو + كارلا تاقنصو

 ةبجاولا ةقدصلا عفد زي ال فسوب وب وبا 5 اهوضو تارافكلا نه هئاطعإ زاوج

 . صاصجمل نآرقلا ماكحأ ىف انک . فلس ايف هانيب دقو . ململا ىلإ الإ

 . ىلاعت هللا ىلإ هب برقتي ام را مانطإ نأ ىلع ليلد هيف ةلمجلابو

 . لیک لا ی اذک

 '«ناوفأو ءايحأ اتافك ضرألا لعجن 32 ىلاعت هللا لاق

 تافكلاو . تاومألل انطبو ءايحألل اهرهظ لعج هنأ ىنعي : ىبعشلا لاقو



٠ 06 ١9١ 

 هاجم نع یحی ىنأ نع ليئارسإ ىور . نيلاحلا ىف مهمضت ان دارأف ؛ مامضا

 و یش هلم ىري الف تيملا تفكت : لاق «اتافك ضرألا لعجت ملأ» ١» ءايحأ «

- 

 . یش هلع نم ىريال هتیب ىف لجرلا : لاق

 هرعش نفدو « هنفدو تيملا ةاراوم بوجو ىلع لدي اذهو : ركب وبأ لاق
 فرصتلا الو هعيب زوجيال هندب نم ائيشو هرعش نأ ىلع لدي اذهو . هلئازپ ام رئاسو
 ىهو - « ةلصاولا هللا نعل ٠ : 42 ىنلا لاقو « هنفد بجوأ دق هللا نأل ؛ هيف
 . ةي الا هيلع تلد ام ىنعم وهو هب عافتنالا عنف - اهرعشب اه ريغ رعش لصت لا

 ى یورو :اريق هل لعج هنأ ىنعي «هربقأف هنامأ مث » :یلاعت هلوق ريظن ةيآلا هذهو
 مث ىصحلا ىف دجسملا ىف اهنفدف ةلمق ذخأ هنا دوعسم نبا نعو «ثاذ ريغ ةيآلا ليوأت

 . هلثم ةمامأ ىلأ نعو « ًاتاومأو ءايحأ اتافك ضرألا لعجن ملأ » :ىلاعت هللا لاق : لاق
 اذه : ركبوبأ لاق . دجسملا ىف اهحرطف رمت نا نع ةلمق ريمع نب ديبع ذخأو
 هيما تاركا راجت ةءاذك . عيمجللا ىضتقي همومعو « لوألا تي ال ليوألا

 « ًافافلأ تانجو ًاتابنو ًابح هب جرخنل ) :ىلاعت لاق

 ؛ ركشلاب ةقدصلا قح هيفف ؛ نانتمالا عضوم ىف ىلاعت هللا هركذ
 . ىلازغلا نا هلاق . لاملا ةمعن ركش ةقدصلا لعج ىلاعت هللا

 سبع 5 ر وص |
 ) ىمحألا هءاج نأ ىلوتو سبع » : ىلاعت لاق

 ءاضقو ؛ معلا سلاجم ى مهيلع لابقإلاو « ءارقفلاب ا ىلع ثحلا هيف
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 « هربقأف هتامأ مث » : ىلاعت لاقو

 5 ليلك ا 8 اذك 7 نوما نفد توجو هيف

 قاثشالا ةروس

 ..ناتآايف

 « قفشلاب مسقأ الف » : ىلاعت هلوق : ىلوألا ةيآلا

 ؟ « قسو امو ليللاو » :ىلاعت هللا لاق هارت الأ « راهنلا قفدلا : دبهاجم لاق

 قغشلا : ىلع نب دمحم رفعج وبأ لاقو . ضايبلا قفشلا : زيزعلا دبع نب رمع لاقو
 . ضايبلا بهذ اذإ نوكي ىذلا داوسلا

 ناك اذإ قفش بوث هنمو « ةقرلا لصألا يف قفشلا : هللا همحر ركب وبأ لاق
 هذه ىلوأ ضايبلاب وهف هلصأ اذه ناك اذإو . بلقلا ةقر وهو ةقفشلا هنمو « اقيقر

 . فثك أ ةرمحلا تقو ىنو ؛لاحلا. هذه ىن ةقيقر ءايسفلا ءازجأ نأل ؛ ةرمحلاب

 « نودجسيال نآرقلا مملع ىرق ذإو » : ىلاعت هلوق : ةيناثلا ةيالاو

 1 (ةوالاتلا سايس دنع دوجسلا كراتل ههل ةرالتلا ةدجس بوجو ىلع هب لدتسي

 ادع ام هنم انصصخ انأ الإ ؛ نآرقلا رئاس عاس دنع دوجسلا باجيا ىضتقي هرهاظو

 ول انألو + ظفالا مرمعل دوجساا عضاوم ىف هانلمعتساو « دوجسلا عضاوم

 . ًاسأر هک انيغلأ دق انك كلذ ىلع هلمعتسن مل

 . عوضللا ىلع عقب دوجسلا مسا نأل ؛ عوضخلا هب دارأ امنإ : ليق نإف (

 ‹ ضرألا ىلع ةمجلا عضو وه فصو ىلع عوضخ هنأ الإ كلذك وه : هل ليق

 : ًادوجس ىمسي الو عوضخ تادابعلا رئاسو جىلاو مايصلاو مايقلاو عوكرلا نأ امك

 . صاصعلل نآرَلا ماكحأ ىف اذك . هب مسي مل اهنع جرخ اذإ ةغص ىلع عوضخ نال
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 ىلغالا ةروص

 « للصف هبر مسا رک ذو ىكزت نم حلفا دق » : ىلاعت لاق

 جرح مث رطفلا ةوكز ىدأ :الاق ةيلاعلا آو زيزعلا دبع نب رمت نع ىور

 ىلإ جوردللا لبق رطنلا ةقدص جارخخإب رمأ هنأ E ىلا نع ىورو . ةولصلا ىلإ

 , ةواصلا لبقرطفلا ةقدص جرت نأ ةنسلا : سابع نا لاقو . ىلصملا

 زاوج ىلع « ىلصف هير مسا ركذو 9 ؛ ىلاعت هلوقب لذتسيو .: ركب وبأ لاق

 هب الصتم .ةالصلا هللا مسا ركذ برقع ركذ امل هنأل «راكذألا رئاسب ةولصلا حاتتفا

 ىف اذك . ةولصلا حاتتفا داملا نأ ىلع لد ارت الب بيقعتلل ءافلا تناك ذإ -

 . صاصجل نآرقلا ماكحأ

 رمأي ناك هنأ يال ىلا نع فوع نب ورمع ثيدح نم رازبلا جرخأو
 متاح ىبأ نبا جرحأو . ةي آلا هذه ولتيو « ديعلا ةواص ىلصي نأ لبق رطملا ةوكزب

 نع جرخأو . ةيآلا هذه الت مثودغي نيحرطفلا ةقدص مدقي ناك هنأ رمع نا نع

 «رطفلا ةوكز ىدأ : لاق « ىكزت نم حلفأ دق» : ىلاعت هلوق ىف نيريس ناو ءاطع
 ةي آلا ىف . هلثم ةيلاعلا ىلأ نع ريرج نبا جرحأو . ىدأ ام دعب لصف جرح م

 . ديعلا ىف ريبكتلاو « ةولصلا ىلع اهميدقتو « رطفلا ةوكزو «ديعلا ةولص ةيعورشم

 . ليلكإلا ىف اذك

 هس الا 5 روس

 « تحطس فيك ضرألا ىلإو » : ىلاعت لاق

 لالجلا هركذ . حطساال ةرك ضرألا نإ : ةئيلا لهأ لوقل در هيف :ليق

 ْ 8 هريسفت قف حما
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 رجفلا ةروس
 « رجفااو ١» لاعت لاق

 روصنم نب ديعس جرخأو 4 متاح ىلأ نبا هجرخأ حبصلا وه 0 ةمركع لاق

 ناار : رجح نا لاق . ةنسلا رجف مرحلا وه : لاق سابع نبا نع قييبلاو

 ىلا ةرجحلا رهش وه ىذلا عيبر نود مرحلا ةنسلا لوأ ةباحصلا لعج ةمكح رهظي

 . ليلكاإلا ف ةاذك ٠ . خيراتلا اهنم

 38 ىتلا داعلا تاذ مرإ داعب كبر لعف فيك رت مأ» : : ىلاعت لاقو

 « دالبلا ىف اهلثم

 « ةراجحلا دييشتي مظاعتلاو ناينبلا ىف لواطتلا نم ريذحتلا ايف : ىلرعلا نا لاق

 ةعاسلا 7 أ ١ نمو . ةرخالا ر راد ىلإ لصوت ىلا لامعألا ليصحت ىلإ بدنلاو 01

 :٠ لاقف « هدجسم ناينب يلع ىنلا ىل اع ضرع دقو . ناينبلا ىف لواطتلا

 e هتنبل عضو امو( ت دو كلذ نم نوهأ ناينبلاو . یوم شیرعک

 یہا - ناعتسملا هللاو . اننادبأو انبواق انلطعو ‹ اندجاسم انف رخزو «انناينب ف

 « امل الك أ ثارتلا نولكأتو » : ىلاعت لاقو

 . ليك إلا ىف اذك . هلح ريغ نم لاملا عمج مذ

 « ةنئمطملا سفنلا اهتيأ اي » : ىلاعت لاقو

 عنمتو : هئاضقب ىضرتو « هئاقلب نموت ىلا » ب ثيدحلا ىف ترسف

 . ليلكإلا ىف اذك . هرات ىف ركاسع نبا هجرخأ .:« هئاطعب

 دلبلا ةروص
 « دلبلا ذب لح تنأو » : ىلاعت لاق

 كريغ امأو + لتاقت نأ كل لحي « دمحم اي تنأ : لاق متاح ىبأ نبا ج رخأ
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 ليلكإلا ىف اذك . هيف ةاغبلا لتق عنم ىلع هب لدتساف . الف .

 ةبقر كف » : ىلاعت لاقو «

 ءاربلا نع دمحأ ج رخأو . هعاقيإو قتعلا ىلع عرراشلا نم قيوشتو ثح

 : لاف . ةنجلا ىنلخدي اا ىنملع : لاقف ال هللا لوسر ىلإ ىبارعأ ءاج »

 ء ةبقرلا ثافو « ةمسنلا ىتتعأ ! ةلئسملا تضرعأ دل ةبطخللا ف ترصقأ تنك نل

 ءاهقتعب درفت نأ ةمسنلا تع نإ ءال :لاق ؟ةدحاوب اسيلو « هللا لوسر اي :لاقف

 ركب بأ مامإلا لاقو . ليلكإلا قاذك . « اهقتع ىف نيعت نأ ةبقرلا كفو

 ق ةنوعم هنأل « تاقدصلا نم بتاكملا ءاطعإ زاوج كلذ ىضتقا دق : ىزارلا

 . ىبتلا -« باقرلا قو » :تاقدصلا نأش ىف ىلاعت هلوق وحن وهو . هنمث

 «  ةروسلا رخآ ىلإ  ةبغسم ىذ موي ىف ماعطإ وأ » : ىلاعت لاقو

 ماعطإل ضف هيفو . عوجلا نمز ىف هيلإ ةجاحلا دنع ًاصوصتخ ماعطإلا لضف هيف
 « ضئارفلا ىلع ريصلاب ىصاوتلاو « نيكاملا ماعطإو « بيرقلا ًاصوصخ ميلا ٠

 أوسأ نيكسملا نإ :لاق نم « انيكسم » : هلوقب لدتساو . مهلك سانلا ةمحرمو

 . ليكإلا ىف اذك .ريقفلا نم الاح

 شمل ةر وس

 « اهاوقتو اهروجف اهمهأف » : ىلاعت لاق

 لع ج ا ىنلا نأ نيصح نب نارمع نع هريغو مام جرخأ . ةيردقلا ىلع در هيف
 امفوأ قبس ردق ىف مهملع ىضق يش هيف نوحدكيو مويلا سانلا لمعي ام تيأرأ :لئس

 لوسر اي ًاذإ نوملعي ملف :لاق . مهيلع ىضمو ماع ىغق يش لب :لاق ؟نولبقتسي

 فق كلذ قيدصتو « اهملعي هئيهي نيتازئملا نم ةدحاوا هقلخخ هللا ناك نم : لاق ؟ هللا

 . ليلكإلا ىف اذك ٠. اهاومتو اهروجف اهمهأف اهاوس امو سفنو » هللا باتك
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 ليللاةروس

 i ىنالاو ركذلا قلخخ امو » : ىلاعت لاق

 ثنحيف ؛ ثلاث فنص ال « ىثنأ وأ ركذ امإ ىثحللا نأ ىلع هب لدتسا

 070. ىثنأ الو ًاركذ ملکی ال فلح نم هملكلتب

 E : ىلاعت لاقو

 : لاق اع ىبلا نأ ىلع نع امهريغو ناخيشلا جرخأ . ةيردقلا ىلع در هيف

 : لاقف . رانلا نم هدعقمو ةنجلا نم هدعقم بتك دقو الإ دحأ. نم كنم امد

 هل قلخ امل رسيم لكف ؛ اولا : لاقف ؟ لكتن الفأ 4 - هللا لوسر اي

 .. ليلكإلا يف اذك . « ىرسعلل  هلوق: ىلإ ايمان ولان أرق مث

 « ىضرتف كبر كيطعي فوسلو » : ىلاعت لاف

 A ee ىلأ نبا هجرخأ . ةعافشلاب كلذ رسف

 . رقابلا رفعج ىلأ نع

 « ربتت الف لئاسلا امأو ءرهقت الف تيا امأف د : ىلاعت لاقو

 : لاق ؛رهقت الف متيلا امأف ه : ىلاعت هلوق يف ةدانق نع متاح ىلأ نبا ج رخأ

 . نيلو ةمحرب نيكسملا در : لاق « رهنت الف.لئاسلا امأو د . محر بأك هل نك

 كلأسي كءاج نم : لاق « ربنت الف لئاسلا امأو » : هلوق ىف نايفس: نع ج رخو.

 « ثدحف كبر ع نسحلا نع ج ج رخأو . رهت الفأ هنید رمأ نع

 : لاق بلاط ىبأ ن نب لع نع ج رخو . فاناوخإ ثدحف ا تبصأ اذإ لاق



 ( ۱۷ر

 اوناک : لاق ةرضن ىبأ نع ريزج نبا ج رخأو , هب ثدحف ريانا نم تملع ام

 . . ليلكإلا.ىف اذك . ( ١١ ابب ثدحي نأ ةمعنلا ركش نم نأ نوري
 سم

 فاعلا دمحأ ريبش ةئالعلا مالسإلا خيش لاق دقو : ةدئاف )١(

 ا ركذ دعب ۰ رسا مهلا عنف تعلق ىف - ىلاعت هللا همحر -

 :  ملعأ ىلاعت هللاو - فيعضلا دبعلل رهظي ىذلاو : « ثردحلا » ةيمست هجو

 ةمعئب امأو » : ىلاعت هلوق نم سيتفم يلي هيلإ فاضي ام ىلع ثيدحلا قالطإ

 ةميظعلا هئئم: ىحضلاةروس ىف الوأ ددع  ىلاعت و هئاحس د هنإف « ثدحف 7

 مدجو اميدعب هتیادهو « هليع دعب هءانغإو « همتی دعب هءاويإ نم : اص

 هلوق ىف امك <« اهكردب لوقعلا دبتستال ىلا عئارشلا نع الفاغ هدجو 8 1

 هفيعاضت ف اهجهانم ىلإ هادهف « نامإلا الو باتكلا أف ىردت تنك ام » : ىلاعت

 . ةثالثلا.نثملا هذه ىلع بتر مث ؛ معي نكيمل ام هملعو نيبملا باتكلا نم هيلإ ىحوأ ام

 ثيدحتب رمألاو « لئاسلا رهن نع ىبنلاو مثيلا رهق نع ىبنلا ىأ : ةثالث ًارومأ
 < شوشملا' رشنلاو فللا قيرطب بيترتلا. هذه نأ ماسلا قودألا ىلإ برقألاو . ةمعنلا

 . مهضعب هعز امك « بترملا نود

 كادهو « كاوآف : ”الئاع « ةالاضو « ًاميني تنك كنأ : ىنعملا لصاحو
 دتقاو « ثالثلا هله ىف كايلع ىلاعت هللا ةمعن سنت الف ؛ىث نم نكي اهمف . كانغأو

 . رقفلاو ميلا تقذ 'دقف « لئانلا ىلع محترتو :' ميلا ىلع فطعتف ؛ ىلاعت هللا

 le ا a ىلاعت هلوقو

 سيل نأكو  لالضلا دعب ةيادملا ئه ىلا ةميسجلا ةمعنلا هذه تح ىأ « ىدهف

 ٠ مهيف اهعيشتو :ىلاعت هللا دابع اهب ثدح نأ الإ سيل  ةمعن امنج ىف اهاوس ام
 اهلج امنإ  ثيداحأ اهانيمس ىلا  هلاعفأو هلاوقأ نأ رهاظو . مهلإ لز ام

 فونص نم هيلع هللا معنأ ال هيونتو ثيدحتو ءاهب ىلاعت هللا هاده امل نیببتو حرش
 . ( ححصملا ر باوصلاب لعأ نام لاو . داشرإلا ترتقو ع ةنادخا'
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 حرش ملأ ةروس

 « بصناف تغرف اذإف » : ىلاعت هللا لاق

 ءاعدلا ى دبتجاف تيلص-اذإ : دهاجم لاقو « ءاعدلا ف : سابع نبا لاق

 اذإ :٠ لاق ةداتق نع قازرلا دنبع ج رخأو . متاح ىبأ نبا اهجرخ . ةلئنملاو

 نمل لاق هنأ دوعسم نبا نع ج رخأو . ءاعذلا ىف بصناف كتولص نم تغرف
 «تاضناف”تغرف اذ إف :هلوق كلذو هتولص تمت دقف : هئولص رخْآ ىف ثدحتأ
 ج رخأو . سلاج تنأو ةلئسملا ف « بصناف» دوجسلاو ع وكرلا نم كغارف

 اذك ..ليللا مايق ىف بصناف ضئارفلا نم تغرف اذإ : لاق هنع رخآآ هجو نم

 . ليلكإلا ىف

 نعل هر وس

 « ميرقت نسحأ ىف ناسنإلا انقلخ دقل )» : ىلاعت لاق

 قلك هللا نإف + نالا نم نحل وه قام نامت دل سيل :قرعلا نبا لاق
 « برلا تافص هذهو . ًاميكح ًاربدم ا ريصب اعين ًاملكتم اد برم ًارداق ًالاع ًایح
 « هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نإ » : هلوقب نايبلا عقوو ءالعلا ضعب ربع اهنعو

 نيأ نمو « نمحرلا ةروص ىلع » ةياور ىفو ءاهركذ انمدق ىنلا.هتافص ىلع ىنعي

 ىلع انملكت دقو <« یناعم نوكت نأ الإ قبي لف ؟ ةو ت نشل نركب
 انربخأ ىدزألا رابحلا دبع نب كرابملا انربخأ دقو . هنايب هيف اب هعضوم ىف ثيدحلا

 نب ىسيع ناك : هيسبأ نع نسحمنا ىضاقلا ىلع ىبأ نبا ىلع مساقلا وبأ ىضاقلا
 ْنِإ اثالث تلاط تنأ : ًاموي امل لاقف ًاديدش ًابح هجوز بحي ىمثاطلا ىسوم
 تابو « ىنتقلط :تلاقو «هنع تبجتحاو تضيف . رمقلا نم نسحأ ىنوكت مل

 ريمأ اي : لاقو < ريتا هربخأف روصنملا راد ىلإ ادغ حبصأ الو . ةميظع ةليلب
 . ةايحلا نم ىلإ ب حأ توملا ناكو اغ ىسفن تقلطت امفالط ىلع مت نإ «نينمؤملا
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 نم عيمج لاقف « e ًاميظع ًاعزج روصنملل رهظأو

 « ًاتکاس ناك هنإف ةفينح ىأ ناذقأ نم ادخاو ” الجر الإ ؟١٠تقلط : رصح

 : محرلا نمحرلا هللا مب : : لجرلا هل لاقف ؟ لكتت ال كلام : روصنملا هل لاقف
 _ نسحأ ىف ناسنإلا انقلخ دقل . نيمألا دلبلا اذهو نيئيسروطو توتيزلاو نيتلاو »
 لاقف . هةم قبح الو 3 ءايشألا نسحسأ ناسنألا « نيئم ملا ريمأ اب « موقت

 لسرأف . كاجوز ىلع لبقأف 0 لاق انك رمألا : یسوم نب. ىسيعل روصنملا

 . كقلظ اف :هيصعت الو فاجوز ىعيظأ نأ هجوز ىلإ روصنملا رذعج وبأ

 هللا قلخ نسحأ وهو < طاب هللا :قلخ نسخأ ناسنإلا نأ ىلع كادي اذهف
 ٠ نطبلاو « هعمج امب ردصلاو « هيف ا سأرلا بيكرت عيدبو ( هكشيه لاج : ًارهاظ

 . هالمتحا انو نااجرلاو 0 هاشطب امو ناديلاو « هاوط امو جرفلاو « هاوح امم

 ءهيف عمجأ تاقولخلا ىف أم لك ذإ ؛ رذصألا ماعلا هنإ :ةفسالفلا تلاق كلذلو

 سمشلا نم نسحأ وهف 4 نسا :بييا ليصل ىلع فيكو 1 ةلملا ىلع اذه

 ردقلا ° روس

 « ردقلا ةليل ف هانلزنأ انإ » : -ىلاعن لاق

 یە ردقلا ةليل ف ا ىلا نع تاياورلا تفلتخا : ىزارلا ركب وبأ مامإلا لاقو

 , يرشعو ثالث ليل اا: : لايم ىنلا نع ىورف . ابف ةباحصلا تفلتخاو « نوكت

 ىف اهوسمتلا » : لاق يا ىلا نأ ىردمللا ءكايعس وو كىورزو . سابع ¿ن نبا هاور

 : ا هللا لوسر لاق : لاف دوعسم نبا نعو . « رتو لك ىف اهوبلطاو « رخخاوألا رشعلا

 .٠ ( نيرششو ثالث ةليلو 2 نيرشعو ىدحإ ةليلو « ناضمر نه ةرشع عست ةليل »

 ¢ رخاوألا عبسلا ىف ردا ةليل اورحن» : لاق هنأ اع ىنلا نع رمح نبا نعو

 : لاق ىرصبإا رك کب غن لمجالس « نيرشعو عبس ف : :*لاق هنأ یورو

 نب ديعس انثدح : لاق ىئاسنلا هيوجنز نب ديمح انث : لاق دواد وبأ انربخأ

 ںک ع ةاسإ ىلأ نع ةبقع نب ىسوم انأ ريثك - ینا نب رفعج نب دمحم انث حرم ىنأ
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 : ردقلا ةليذ نع مما انأو دو ىنلا لئس : لا رمع نبا نع ريبج نب ديعس

 نب نانا ان ذراخ نبأ اف ركب نب دمحم انثدحو , «ناضمر لك ىف ىه» : لاف

 نب قل ت : لاق رز نع مصاع نع دنيز ن داح انث : الاف هلسمو برخ

 نب هللا دبع ىنعي - انبحاص نإف « رذنملا ابأ اي ردقلا ةليل نع ىنربجخآ» : بعك

 ! نمحبرلا اع ابأ هللا محر :لاةف.  اميصي لوحلا مقي نم : لاف امنع لئس ب دوعسم

 ناضمر ىف اهنإ هللاو . اواكتب نأ هرك نكل ناضمر ىف اهنأ لع دقل لاو

 . ١ نيرشعو عيس ةليل
 ةنس ىف نوكتف ؛ ةحيعص نكت نأ زئاج اهلك رابخألا هله : ركب وبأ لاق

 رخاوألا رشعلا يف ىرخأ ةنس ىو .« هريغ يف ىرخأ ةنس فو « ىلايللا ضعب ىف

 ةئس فو « لوألا رشعلا ىف ةنس ىو « طسوألا رشعلا ىف ةبس ىو « ناضمر نم

 ط ن٠ الإ « اهبيصي لوحلا مقي نمو ».: دوعسم نبا لقي لو , ناضمر ريغ ف

 نأ كلذب تبثف 2 هيبن ىلإ ىلاعت هللا نم ىحوب الإ كلذ ملعي ال ذإ + فيقوتلا

 كاذلو . ةتسلا رئاس ىف نوكت دق اأو« ةسلا نم رهشب ةصوصخم ريغ ردقلا ةبابل

 ىف ىتح قلطت ال اإ : ردقلا ليل ىف قلاطتنأ : هتأرمال لاق نميف انباحصأ لاق

 تقوب ةصوصخم اأو ؛ تشب مو كشلاب قالطلا عاقبإ زوج ال هنأل م لوح

 . ضاصجلا مالك ی ىنا . لوح ضع الإ قالطلا عوقوب نيقيلا لصحيب اللف

 ةصتخم اهنأ ةفينح ىبأ نع ةياور ىفو « ةيفنحلا نيب روهشملا ره اذه

 , ةفينح ىلأ ن رع هب مزجلا ةبادمللا حرش ىو . روهمجلا لوق لثم ناضمرب

 بعك نبا ىبأ هب مرج اك“ « نيرشعو عبس ةليل اهنأ ةفينح يأ نع ةياور ىفو

 . هعجاريلف ليصفتلا دارأ نمو . ىرابلا حتف ىف اذك . هيلع فلحو

 ةديبلا ةروس

 «نيدلا هل نيصلخم هللا اودبعيل الإ اورمأ امو » : ىلاعت لاق

 امنودب نوكي ال ضالخإلا نأل « تادابعلا ىف ةينلا بوجو ىلع هب لدتسا
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 صالخإب رمألا هيف : ىزارلا ركب وبأ مامإلا لاقو . ليلكإلا ىف اذك

 . كارشإلا دض صالخإلا نأل ؛ هريغ اف كرشيال نأ وهو « هل تادابعلا

 هب لالدتسالا حصي الف ؛ اهدقف ين الو اهدوجو ىف ال « ةينلاب قلعت هل سيلو

 ةدابعلا ف صالخإلا هل لصح دقف ناميإلا دقتعا ىتم هنأل ؛ ةينلا باجيإ ىف

 . نآرقلا ماكحأ ىف اذك . امف كارشإلا ىو

 « ةيربلا ريخ مه كئلوأ » : ىلاعت لاقو

 نع متاح ىبأ نبا جرخأف « ةكئالملا ىلع رشبلا ليضفت ىلع هب لدتسا

 ! هديب ىسفن ىذلاو ؟ هللا نم ةكئالملا ةلزنم نم نوبجعتأ : لاق ةريره ىلأ

 نيذلا نإ » : اوأرقاو . كلم ةلزنم نم مظعأ ةمايقلا موي هللا دنع نمؤوملا دبعلا ةلزنمل

 . ليلكإلا ى اذك . « ةيربلا ريخ مه كئلوأ تاحلاصلا اوامعو اونمآ

 لازازلا ةروس
 « اهرابخأ ثدحن ذئموي » : ىلاعت لاق

 ىف ءاوس انربخأو انثدح نأ ةيآلا هذه نم مهضعب عزتنا ٠ سرفلا نبا“ لاق

 لیکل فاتك ب اه قرف نمل افالخ ةياورلا

 | ,« رباقملا مرز ىتح رثاكتلا مك اأ » : ىلاعت لاق

 : تاز ىتح ربقلا باذع ىف كشن انلز امد : لاق ىع-نع ىذمرتلا جرخأ

 . ليلكإلا ىف اذك . « رئاكتلا مکا

 نوعامملا 5 ا

 « نوهاس مهتالص نع مه نذلا » : ىلاعت لاق

 نع دعس نب بعصم لاق كلذكو . اهتقو نع انورخو : سابع نا لاق
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 . توفي ىح !متاقيم نع نوهسي :لاق نسحلا نع رانيد نب كالام یورو . دعس

 اتو نع امتورخكي نوقئانملا مه : لاق نسحلا نع لسم نب ٠ ليعمسإ یورو

 عفش ىلع. ىردي ال :ىذلا ىه. :ةسيلاعلا نبأ لاف و“ الض اذإ م6داصي نو ءار

 ؟ رتو ىلع وأ فرصنا

 : لاق ع ىلا نع ةريره ىبأ نع انيور ام ليوأتلا اذهل دهشي : ركب وبأ لاق

 كاش وهو رارغ ىلع ابنم فرصني ال هنإ : هانغمو « ميلستلاو ةولصلا يف رارغالو»

 ردي مف هتالص يف كش نمو : لاق يا يبذلا نأ“ كيب ل ثا؟عور ام ةريظلو اي

 ةعك رلاف هنالص تمت دق ناك نإو « ىرحخأ ةعك ر لصيلف ًاعبرأ مأ نص ًاثالثأ

 . ةلفان هل ناتدجسلاو

 هنا + ركب وبأ لاق نوال + لاك ٭ نوهاس » دهاجم نع یورو

 ةلقل وهسا مهضرعتل مولا اوقحتسا امنإف « امنع مهوهلل نوهسي مبمأ دارأ
 5 .٠ 5 . .٠ 2 1 9 2 ا

 هاعف نم سيل ىلا وهسلا نال ب مهالص ي نيئارم اوناك اذإ « ابيف مهركف

 . هيلع باقعلا قحتس ال

 ٠ متيلا عدي» : ىلاعت لاقو ٠

 هعفدي : ةداتقو « دهاجمو « سابع نا لاق .

 نوعاملا نوغنيو » : ىلاعت لاقو «

 ىورو . ةوكزلا : بيسملا ناو « رمع نباو ةياور سابع نباو ىلع لاق
 نا لاق كلذكو . ولدلاو ء ردقلاو « سافلا عنم « نوعاملا » ىلع نع ثراحل!

 هيف اه لك :ةديبع وبأ لاقو . ةيراعلا : ىرخأ ةياور سابع نبا نعو . دوعسم

 هذه ةيراع نأل ؛ ًادارم هيف ىور ام ميج نوكي نأ زو : ركب وبأ لاق
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 . مال قحتسم مومذم اهعنامو « اهيلإ ةرورضلا لاح ىف ةبجاو نوكت دق تالآلا
 لاقو ‹ نيملسملا قالخأ ةبناجمو مول نم كلذ نيف ةرورض ريغل عناملا اهعنمب دقو :

 . صاصعلل نآرقلا ماكحأ ىف اذك . « قالخألا مراكم مهأل تنعب» : ليي يلا

 رثوكلا هر وص
 «رحناو كبرل لصف » : يملاعت لاق

 لص: ادهاجمو ءاطع لاقو».. ندنلا رتو « رحنلا موي ةولص : نسحلا لاق

 « نيياعم نضتي ليوأتلا اذهو : ركب وبأ لاق . ىب ندبلا رحناو « عمجم حبصلا
 انركذ دقو . ةيحضألا بوجو : ىناثلاو « ىحضألا ةولص باجيإ : امهدحأ

 لصف » ىلع نع هيبأ نع ا تمام نك انام و + فلس ايف

 . هردص ىلع هعضو مث ءرسيألا دعاسلا ىلع ىنميلا ديلا عضو :لاق « رحناو كبرل'

 ىلع نيميلا معو : لاق « رحناو كبرل لصف » سابع نبا نع ءا زوجلا وبأ تورو
 . ةولصلا ىف نيديلا عيا ءاطع نع ىورو . ةولصلا ىف 0 لايشلا

 كرحنب ةلبقلا لبقتسا : لاقي : ءارفلا لاق

 انيلع جرخ: : لاق بزاع نب ءاربلا ثيدح لوألا رك : ليق نإف
 انيلع لبقأ مث « نيتعكر ىلصف أدبف « عيقبلا ىلإ ىحضألا موب ا هللا لوسر
 :رحنف عجرن مث « ةولصلاب أدبن نأ اذه انموي ىن انكسن لوأ نإ : لاقو ههجوب
 سيل هلهأل هلجع مح وه امنإف ثالذ لبق حبذ نمو « انتنس قفاو دقف كلذ لعف نف
 رمؤي مل هنأ ىلع لدف < ةنس رحنلاو ديعلا ةالص ىمسف . « ئش ىف كسنلا نم
 نأ زئاجف هضرفو هللا هنس ام نأل « تننظ اهك سيل : .ليق . باتكلا ىف اهب
 هللا ناك نإو انئيد اذه : لوقن امك <« انضرفو انتتساذه : لوقن

 . انيلع هضرف

 هنألو « ظفللا ةقيقح هنأل + ىل وأ ندبلا رحت ةقيقح ىلع هلوأت نم ليوأتو
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 ندبلا رحن هنم لقع مويلا نالف رحن : لاق نم نأل « هريغ ظفللا قالطإب لقعي ال
 عيمجلا قافتا لوألا دارملا نأ ىلع لديو . راسيلا ىلع نيميلا عضو هنم لقعي ملو

 نيميلا عضو ةريره ىنأو ىلع نع ىور دقو « رحنلا دنع هدي عضي ال هنأ ىلع

 ی هلامش ىلع هني عضي ناك هنأ ی ىنلا نع ىور دقو <« ةرسلا لفسأ راسيلا

 '. صاصجلل نآرقلا ماكحأ ىف اذك . ةريثك هوجو نم « ةالصلا

  نورفاكلا ةروس
 « ند ىلو مكنيد مكل» : ىلاعت لاق

 ' ضعب نود رافكلا ضعب ىف ةصاخ تناك نإو .ةبآلا هذه : ركب وبأ لاق

 تدق اعف « فيغأ ام نودباع متنأ الو » :ىلاعت لاق دقو اوملسأ دق مہنم ًاريثك نأل
 نودارم مهيهاذم فالتخا عم مهنم مسي مل نم نأل ؛ ةدحاو ةلم رفكلا نأ ىلع

 رفكلا نأ ىلع لدف ۽ ًادحاو ًانيد مالسإلا نيدو « ًادحاو ًانيد ميد لعج مث ‹ةيالاب

 . صاصجلل نآرقلا ماكحأ ىف اذك . ةدحاو ةلم هبهاذم فالتخا عم

 رصنلا ةر وس

 « حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ » : ىلاعت لاق

 ظنللا قالطإ نأل ءةونع تحتف اهنأ ىلع لدي اذهو . ةكم حتف هنأ ىور

 . دييقتب الإ حاصلا ىلإ فرصني الو « هينضتقي

 « هرفغتساو كبر دححب حبسف » : ىلاعت لاقو

 نأ رثكي فَي ىنلا ناك : تلاق ةشئاع نع قورسم نع ىحضلا وبأ ىور
 و ° 1

 لوأتي « ىلرفغا مهللا « كدمحبو مهللا كناحبس : هدودتو هعوكر ىف لوقي
“l2 Fas 

 العلا لوسر ناك : تلاق ةشئاع نع قورسم نع مسم نع شمعألا ىورو . نآرقلا
 عءعابسو



Si 

 .كرفغتسأ « كدمحو مهللا كناحبس : تومي نأ لبق لوقي نأ رثكي

 دق كارأ ىلا تالكلا هذه ام « هللا لوسراب : تلق : تلاق . كيلإ بوتأو

 هللا رصن ءاج اذإ « اهتاق اهتيأر اذإ يهمأ ىف ةمالع ىل تلعج : لاق ؟ اتثدحأ

 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ی اذك . حتفلاو .

 ثمل ةر وس

 «بسك امو هلام هنع ىنغأ اه) : ىلاعت لاق

 بسكلا سابع نبا مهامسو .هدلو ىنعي « بسك امو » سابع نبا نع ىور

 نإو « هبسك نم لجرلا لكأ اع لضفأ نإ » فيَ ىنلا نع ىورد ا

 لديو . «كيبأل كلامو تنأ» : هلوقك وه : ركب وبأ لاق . « هبسك نم هدلو

 لديو . هدلو مأ ريصتو « هيلع قدصم هنأو هنبا ةيراجل بألا داليتسا ةحص ىلع

 وه ىذلا هدبعل داتيال اک <« هلابسك هامس هنأل « هدلوب لتقي ال دلاولا نأ ىلع

 . صاصجلل نآ رقلا ماكحأ ی اک“ .. هيك

 )) هتأرماو () : ىلاعت لاقو

 . رافكلا ةحكنأ ةحص ىلع ىعفاشلا هب لدتسا

 « بطحلا ةلاح » : ىلاعت لاقو

 ` ایز قانزع جرخأو . ماح ىأ نب هجرخأ . ةميمنلاب هريغو نسحلا هرسف
 نع ريرج نبا هجرخأ اذكو . قيرطلا ف ليلاب هحرطت كوشلاب تناك ابنأ هريغو
 :قيرطلا نع ىذألا ةطامإ نامبإلا بعش نم نأ هنم مهفيف . كاحضلاو سابع نا

 هله جارختسا نع صحفأ تلز امو 5 ةرفكلا لاصح نم هدض دع ىلاعت هللا نآل

 ٠ .ليلكإلا ىف اذك . انه.هب ترفظ ىح نآر قلا نم ةبعشلا



) ۱۱١ ( 

 ¢ ةمسصخلاو ¢ نيكرشملاو سوحملاو ¢ ىراصنلاو ¢ دوبملا ىلع درلا |,ےف

 . ليلكإلا ىف اذك . ةلطابلا نايدألا لهأ عيمجو «ةيداحنالاو « ةيلواحلاو «ةيشملاو

 « قلخ امرش نم » ىلاعت لاق

 . رشلا قلمي مل هللا نإ : لاق نم ىلع در هيف

 ( دس اذإ دساح رش نمو » .: ىلاعت لاقو

 5 متاح ىنأ نبا هج رخخأ . هنيعو مدآ نبا سفن نم : ءاطعو سابع نا لاق

 ىور دق : ىزارلا ركب وبأ مامإلا لاقو . ليلكإلا ىف اذك . قح نیعلا نأ هيفف

Eنيعلا ررض نأ سانلا ضعب معز : ركبوبأ. لاق . ةرهاظتم نيعلا ةحصب  

 ۽ لهجو رش وه اذهو : نيعملاب لصتيف نئاعلا نم لصفني یش ةهج نموه اعإ

 عم 3 1 عقب نرخ تاقوألا ند ريثك ف قفتيق نئاعلا دنع نسحتتملا ئشلا ىف نيعلا امنإو

 هارب اب ناسنإلا باجعإ دنع كلذ لعفي امنإ ىلاعت هللا نوكي نأ هبشيو . نيعملاب

 هباجعإ دنع ئئاعلا رمأ كلذلو . اهنم 'یشب بجعي الو ايندلا ىلإ نگر اللول هل ا ريك ذت

 الولو » :ىلاعت هللا لاق هيلع لكوتيو هيلإ عجريف « هتردقو هللا ركذي نأ هاري اع

 مل : E ىنلا لاقو « هللاب الإ ةوق ال « هللا ءاشاه : تلق كتنج تلخد دإ
 رک سو 5

¢ 

 یک م یش هرضي مل « هللاب الإ ةوق ال هللا ءاشام : لاف هبجعأ ايش ىأر

 . اصخلم همالك

 (ةياهاجلا ةيقر ىه امنع ىبنملا ةيقرلاو ركذ ام ذوعت بابحتسا ةروصلا فو

 « ةزئاج ابنإف ىلاعت هللا ركذبو نآرقلاب ةيقرلا امأو ؛ رفكلاو كرشلا نم هتنمضت امل
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 رك ذب ةيقرلاب كربلا ىف انباعصأ لاق كلذك و ؛ اهيلإ بدنو ياي ىنلا اج رمأ دقو
 . صاصجلل نآرقلا ماكحأ ف اک . ىلاعتت هللا

 سالا ةروس

 نم ذاعتسي نيطايش سنإلل نأو « هنم ةذاعتسالا بدنو « ساوسولا مذ اهيف

 . ليلك إلا ىف اک مهنم ذاعتني نيطايش نجلا نأ اک مهرش

 ىذلا رشلا نم ةذاعتسالا ىلع ةلمتشم ةروسلا هذه : مقلا نبا ظفاحلا لاق

 قافلا ةروسف ؛ ناسنإلا ىف لخادلا رشلا وهو « اهلك ىصاعملاو بونذلا ببس وه

 نم رش وهو « دسحلاو رحسلاب هل ريغلا اظ وه ىذلا رشلا نم ةذاعتبسإلا تنمضت

 «هسفن دبعلا لظ ببس وه ىذلا رشلا نم ةذاعتسالا تنمضت سانلا ةروسو ؛جراخ

 4 هزل هنع فكلا هيم بلطيالو لخدي ال لوألا رشلاف ؛ لخاد نم رش وهو

 ىملا هب قلعتيو فيلكتلا تحن لعديد سالا ةروس:ي نائلا رشلاو:«هيسك“ ن

 ؛ E بريعلا ىلإ مجرب هلك رشلاو « بئاصملا رش لوألاو بئاعملا رش اذهف

 سانلا ةروسو < تابيصملا رش نم ةذاعتسالا نمضتت قافلا ةروسفا . امل ثلاث الو
 . ةسوسولا اهلك اهاصأ ىنلا بويعلا رش نم ةذاعتسالا نمضت

 عفدتسبو ناطيشلا نم دبعلا هب مصعب امو ناطيشلا نم دبعلا هب مصتعي ام نایب

 هنم هب زراو هرش هب

 . تابسأ ةرشع كلذف

 نم كنغ رند امإو 0 : ىلاعت لاق ٠ ناطيشلا نم هللاب ةذاعتسالا : اهدحأ

 . ميلعلا عيمسلا وه هنإ 3 هللاب لعتساف غزت ناطرشلا

 ةذاعتسالا ى ًابيجع ًاريثات ا نإف < نيتروسلا نيتاه ةأرق : يناثلا زرحلاو

 لع 4 . ( |هلثع نوقول ذوعت أم » : ع ىنلا لاق اذهلو ءهنم صلختلاو هعفدو هرش نم
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 لك ربد امم أرقي نأ ةبقع رمأو < مونلا دنع ةليل لك اب ذوعتي ناك هنأ مدقت دقو

ح ثالث صالخإلا ةروس عم امهأرق نم نإ “11ج وف مدقتو 000
 ىسمي ني

 . « يش لك نه هتفك حبصي نيح اثالثو

 نيريس نب دمحم ثيدح نم حيحصلا ىنف « ىسركلا ةيآ ةءارق : ثلإثلا زرحلاو ٠
 :ناضمر ةوكز ظف الج هللا لوسر ىنلكو » :لاق هنع هللا ىضر ةريره ىلا نع
 وج هللا لوسر ىلإ كنعفرأل : تلقف هتذخأف « ماعطلا نم وثمي لعجف تآ أن
 نل هنإف ؛ ىسركلا ةبآ أرقاف كشارف ىلإ تيوأ اذإ : لاقف - ثيدحلا ركذف -
 .: ىنلا لاقف . حبصت ىح ناطيش كبرقي الو « ظفاح هللا نم كيلع لازي
 , « ناطيشلا لاذ « بوذك وهو كقدص

 نإ : ةريره ىلأ نع حيحصلا ىنف « ةرقبلا ةروس ةءارق : عيارلا زرحلاو

 هيف أرقت ىذلا تيبلا نإو « ًاروبق مكتويب اولعجن الو : لاق هيلع هللا لوسر
 ١ و

 . « ناطيشلا هلخدي ال ةرقبلا

 : اا هلل لوسر لاق حيحصلا یف ‹ةرقبلا ةروس ةعاح : سماخللا زرحلاو

 ناعنلا نع ىذمرتلا ىو . « هاتفك ةليل ىف ةرقبلا ةروس رحنا نم نيتيالا أرق نم »

 «ماع ىلاب قاحللا قلخم نأ لبق اباتك بتك هللا نإ و : لاق يع ىبنلا نع ريشب نا

 . «ناطيش ام رقيف لايل ثالث راد ىف نآريالف ؛ هرقبلا ةروس اهم متخ نيتيآ هنم

 ىف » ريصملا هيلإ : هلوق ىلإ نهؤملا مح ةروس كو سداسأا زرخلاو

 نب ةرارز نع ةكيلم ىبأ نبا نع ركب ىنأ نب نمحرلا دبع ثيدح نم ئذمرتلا

 :J ا هللا لوسز لاق : لاق ةرتره نأ نع ا ىا نع بعصم

 ر نمو « ىسمي ىح اهب ظفح حبصب نيح ىسركلا ةيآو ريصملا هيلإ ىلإ نمؤملا
 < ذم . 5 0

 ملك ص ناك نإو کیلا نمحرلا دبعو (حبصي ىتح ا ظفح يسم 09

 . هتبارغ ىلع لمتح وهو ىبسكلا ةبآ ةءارق ىف دهاوش ثيدحلإف هظفح لبق نم هف
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 ءدمحلا هلو كلملا هل « هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال» : عباسلا زرحلاو
 نأ ةريره ىلأ نع نيحيحصلا ىف . ةرم هنأم « ريدق ئش لك ىلع وهو
 كلملا هل « هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال» : لاق نم » : لاق يح هللا لوسر

 و

 رشع لدع هل تناك ةرم .هتأم موي ين « ريدق ئش لك ىلع وهو ءدمحلا هلو
 م ًازرح هل تناكو « ةشيس هتأم هنع تيحمو « ةنسح هنأم هل تبتكو « باقر
 لجر الإ هب ءاج امم لضفأب دحأ تأي ملو « ىسمي ىح كلذ هموي ناطيشلا

 ىلع لهس ريسي « ةدئافلا ليلج « عفنلا مظع زرح اذهف . « كلذ نم رثكأ لمع ْ

 . هيلع هللا هرسي نم

 « لجوزع هللا ركذ ةرثك ناطيشلا نم زورا عفنأ نم وهو : نماثلا زرحلاو
 : لع 5 , نب ىج رمأ هللا : لاق E ىنلا نأ ىرعشألا ثراحلا ثيدح نم ىذمرتلا ىنف
 كلذ لثم نإف « هللا اوركذت نأ مكرمأو  هيفو ثيدحلا ركذف - سمخب ايركز
 هسفن زرحأف نيصح نصح ىلع ىنأ ىتح ًاعارس هرثأ ين ودعلا جرخ لجر لش
 لاق . ثيدحلا «هللا ركذب الإ ناطيشلا نم هسفن زرحيال دبعلا فالك « مهنم
 هل ىرعشألا ثراحلا : ىراخبلا لاقو . حيحص بيرغ نسح ثيدح اذه : ىذمرتلا

 نم هسفن زري ال دبعلا نأ ثيدحلا اذه ىف . ثيدحلا اذه ريغ هلو « ةبحص

 عمجو سنخن هللا دبعلا ركذ اذإ ىذلا : سانحللاو « سانحلا هنأب امف ناطيشلا
 . ساسولا هيلإ ىلأو « بلقلا مقتلا هللا ركذ نع لفغ اذإو « ضبقتو

 امس الو هنم هب زرحتي ام نم اذهو « ةالصلاو ءوضولا : عساتلا زرحلاو
 ىذمرتلا ف اك « مدآ نبا بلق ى ىلغت ران انإف ؛ ةوهشلاو بضغلا ةوق دراوت دنع

 ةرمح بضغلا نإو الأ ر : لاق هنأ يلي ىلا 5 ىردحلا ديعس 5 ثیدح نم

 ء دب سحأ نف ؟ هجادوأ خاقتناو هنيع ةرمح ىلإ متيأر امأ < مدآ نبا بلق ىف
 رانلاو « راثلا نم قلخ ناطيشلا نإ » رحنا ىو . ( ضرألاب قصبيلف كلذ نم
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 ‹« ران اهنإف ةولصلاو ءوضولا لثمب ةوهشلاو بضغلا ةرمح دبعلا أفطأ امف . « ءاملاب ًافطت

 تبهذأ هللا ىلع اهيف لابقإلاو ¢ اهعوشحم تعق تعقو اذإ ةولصلاو ¢ اهكفطي ءوضولاو

 . هيلع ليلدلا ةماقإ نع ىنغت هتبرجترمأ اذهو . هلك كلذ رثأ

 ٠ سانلا ةطلاخمو « ماعطلاو مالكلاو رظنلا لوضف كاسمإ : رشاعلا زرحلاو

 : ةعبرألا باوبألا اذه نم هضرغ هنم لانيو مدآ نبا ىلع طلستي امنإ ناطيشلا نإف

 ¢ باقلا قهيلإ رظنلا ةروص عوقوو ¢ ناسحتسالا ىلإ وعدي رظنلا لوضف نإف

 . هب رفظلا ين ةركفلاو « هب لاغتشالاو

 ةرظنلا » : لاق هنأ ع ىب ونلا نع دنسملا ىف اك نتفلا ًادبف

 هبلق ی اهدي غوالتح هللا هترؤأ هلل هرب ضغ نف ۽ سيلبإ ماهس نم مومسم مهس

 لوضف نم اهلك امثإ ماظعلا ثداوحلاف . ا ىلا لاق امك وأ « هالي موي ىلإ
 : رعاشلا لاق امك « رظنلا

 ررشلا رغصتسم نم رانلا مظعمو رظنلا نم اهأدبم ثداوحلا لك
 رتو الو سوق الب ماهسلا تكتف اہحاص ىف تكتف ةرظن مک

 كاسمإف « ناطيشال لخادم اهلك نم اباوبأ دبعلل حتفي هنإف مالكلا لوضف امأو
 بكي له » : ذاعمل قلع ىنلا لاقو . باوبألا كلت هنع دسي مالكلا لوضف
 u ؟ مهتنسلأ دئاصح الإ رانلا ىف مه رخخانم ىلع سانلا

 كرحب هنإف ؛ رشلا نم ةريثك عاونأ ىلإ عاد وهف ماعطلا لوضف امأو

 . لجو زع هللا ركذ نع ةلفغلا نم لقأ الو « تاعاطلا نع اهلقثيو ىصاعملا لإ حراوجلا

 الص 0 ىنلا لاقو « موصلاب ناطيشلا ىراجي اوقيض » راثألا ضعب ىف ءاج اذملو

 . « نطب نم ارش ءاعو ىدآ الم امو

 لمعتسا نف ؛ رش لكل بلاجلا لاضعلا ءادلا ىهف ةطلاخلا لوضف امأو

 دسو قيفوتلا نم هبيصن ذخأ دقف ناطيشلا نم هزرحت ىلا بابسألا نم هانركذ ام
 ‹ هنطابو هرهاظ رمغلاو ةمحرلا باوبأ الع حتفو < منهج باوبأ هسفن ىلع
 حابصلا قو « ىلا موقلا دمحم تاملا دنعف ؛ ءاودلا اذه ةقاع تاملا دنع كشويو
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 نبا مالك ىهتنا . هاوس هلإ الو « هريغ برال قفوملا هللاو « ىرسلا موقلا دمحي
 . نين ةوعملا ريسفت نه ارض مقل

 وهو قفوملا وه ىلاعتو هناحبس هللاو « نآرقلا ماكحأ باتك رخآ اذه
 . محرلا باوتلا تنأ كلنإ انيلع بتو «ملعلا عيمسلا تنأ كنإ انم لبقت ايز :!ناغتسملا

 رهش نم نيرشعو ,ةعبس ىف ةعمجلا موي ةحيبص هفيلأت نم غارفلا لصحو
 ىلع « ةيوبنلا ةرجملا نم فلأو هتأم ثلثو نيتسو عبرأ ةنس نم مركملا لاوش

 « نيملاعلا بر هلل دمح ا نأ اناوعد ردنآو « ةيحت فلأ فلأو ةولص فلأ ثلأ اهبحاص

 « نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو دمحم انالومو اندينم هقلخ ريخ ىلع ىلاعت هللا لصو

 . نيمآ . نيدلا موي ىلإ ًاريثك ًاميلست ملسو



 ا يلا عوضوملا .ةحففصلا ٠ عوضوملا

 . انلهأ ىف لبق انك انإ « : ىلاعت هلوق| 0 ١ : ق ةروس ْ

 ° 1 نيقفشم ٠۲ « اهانددم ضرألاو )ر : ىلاعت هلوق

 نوح كبر دمحب حبشو » : ىلإمت ةلوق
 ه دوجسلا رابدإو هحبسف ليللا نمو موقت

 ا .مجنلا ةروس

 ٦ « سفن اوكزت الف » : ىلاعت هلوق

 ناسنإلل سيل نأو » : ىلاعت هلوق

 ١ ٣ « ديزم انيدلو ١ : ىلاعت هلوق
 ىركذل كلذ ىف نإ » : ىلاعت هلوق

 2 ٠ ش 5 : بلك هل تاک ىلإ

 لبق كبر دمحم حبسو » : ىلاعت. هلوق

 ۲٠  تورغلا لبقو سمشلا عولط
 ٦ أ ىعسامالإ هحبسف ليللا نمو » : ىلاعت هلق

 4 ا رمقلا ةروس . 1 « دوجسلا رابدإو
 ةمسق ءاملا نأ مهئينو » : ىلاعت هلوق تايراذلا ةروس.

 0 « رضتحم برش لك مهنيب | قح مهلاومأ فو » : ىلاعت هلوق
 .نمحرلا ةروس ۳ « مورحماو لئاسلل

 نازيملا ىف اوغطت ال » : ىلاعت هلوق

 اورسخت الو طسقلاب نزولا اوميقأو

 4 و هللا لإ اورفف » : ىلاعت هلوق
 : نجلا تقلخ امو .٠ : ىلاعت هلوق

 ۹ « نازيملا | £ «٠ نودبعيل الإ سنإلاو .

 ناف اهياع نم لك » : ىلاعت هلوق | © <.< روطلا ةروس

 4 57 « كبر هجو بیو معبتاو اونمآ نيذلاو.» : ىلاعت هلوق

 مج 4 :

 ٩ « سنإلاو نجلار شعم اي :٠ ىلاعت هلوق ا 4. ۾ مهتيرذ ممم انقحلأ ناعإب مهتيرذإ 8
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 ۱۳ راهظلا ةَميَعح ى ةيناثلا ةاثسملا

 ۱۳ مألا ريغب راهظلا ىف ةثلاثلا ةلئسملاو

 ١ ةعبارلا ةلئسملاو

 6 ةسماخلا ةلثسملاو

 ١٤ ةمآلا نم راهظلا ىف ةسداسلا هلئسملاو

 ٠ ١6 ةعباسلا ةلئملاو

 سا ... 96 ئضوملا ةحفصلا عوضوم ا

 ٠١ دوعلا ريسفت ىف ةنماثلا ةلطملاو | ناحإلا ءازج لهو : ىلاعت هلوق

 ٦ ةعساثلا ةلثسملاو | 4 < « ناسحإلا الإ

 لب ةرشاعلا ةلئدمملاو سلإ نهب مل » : ىلاعت هلوق

 ۷ رشع ةيداحلا ةاثسملا | 4 « ناچ الو مهابق

 ۱۸ رشع ةيناثلا ةلئسملاو | ٠ ةعقاولا ةروس

 18 رشع ةفلاثلا ةانمملا ظ ف مرک لار هنإ » ؛ ىلاعت هلوق

 ۱۸ رشع ةعبارلا ةلئملا | الإ هس ال + نوک با

 1 رشع ةيفاتلا كلل | « نو روطملا

 4 رشع ةسداسلا ةلئسملا ١١ «مظعلا كبر مساب مميمف» :ىلاعت هلوق

 14 رشع ةعبا.سلا ةلئسملا | ٠ ١١ ديدحلا ةروس

 14 رشع ةنماثلا ةلثسملا | ام اهوعدتبا ةينابهرو » : ىلاعت هلوق

 اوهم نيذلا ىلإ رث ملأ» : ىلاعت هلوق | هللا ناوضر ءاغتبا الإ مهيلع اهانبتك

 هنع اون ال ثودوعي مث ىوجنلا نع | ١١ « اهتياعر تح اهوعر اف

 ةيصعمو ناودملاو مثإلاب نوجانتيو | ١١ ةلداجلا ةروس
 ١ « لوسرلا ىنلا لوق هللا عمس دق » ىلاعت هلوق

 كورح كوءاج اذإو » : ىلاعت هلوق | ١١ خلا « ىكتشتو اهجوز يب كلداجت

 ۲١ ( هللا هب تایحم مل امب | ۲ لوزعلا ببس ىف ىلوألا ةلئسملا

 اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اير : ىلاعت هلوق
 ۲۲ خلا « سلاجملا فاوحسفت مآ لیق
 اونمآ نيذلا امأ اي » : ىلاعت هلوق

 ۲٤ خلا «اومدقف لوسرلا متيجان اذإ

 ۲٤ ىلوألا ةلئسملا

 ٠ ۲٤ ةيناثلا ةلكسملا
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 ةفيفطلا عوضوملا ةحفصلا عرضرملا

 الا خلا «لوسرللو هللذ ىرقلا لهأ نم | "8 ةفل اغلا ا
 4١  ءوفلا &ح ناب :ىف لوألا .ةلئسملا | 5 ةعبارلا ةلث.بلا

 لؤتنرلا كات امو و : ىلاعت ةلوق ۷ ةو ةا

 ٤١ ) !رمزاف هلع مك ان امو دودخف ¥۷ ١ ةسدا.بلا ةلئيملا

 رادلا وءوبت نيذلاو » ؛ ىلاعت هلوق نونموي اموق دت ال ) : ىلاعت هلوق

 ٤١ « ناعإلاو م نوداوي رخخألا مربلاو مللي

 مهسفنأ ىلع نورثؤيو ١ : ىلاعت هلوق | ۷ « هاوسرو هللا دان
 123 « ةصاصخ مہ ناک ولو | ۷ رذعلا ةررس

 نم اوءاج نيذلاو » : ىلاعت هلوف نبذلا جرخأ ىذلا ره.» : ىلاعت هلوق

 3 خلا ( انلرفعا انبر نولوقي مهدعب مهرايد نم تاتکلا لهأ نم اورفك

 ًاعيمج مهبسحت » : ىلاعت هلوق | ۲۷ « ريا لرأل

 3 « یتش مہ ولقو ىلوأ اي اوربتعاف » : ىلاعت هلوآ
 ٤۲ ةنحتمملا ةروس Ae اا « راصبألا

 | رم :نيذلا انآ” ان ٠ : ىلاعت هلوق وأ ةنيل نم متعطق ام ؛ ىلاعت هلوق

 ءايلوأ مكودعو ىودع اوذختت ال | اهرصأ ىلع ةمئاق اهرمتكر

 ٤۲ « ةدوملاب ممل نوقلت | ۸ « هللا نذ إو

 ٤۲ اوز" فيس“ ىلو ألا ةلُثشملا ىلع هللا ءافأ امو » ؛ ىلاعت هلق

 ۳ ةيناثلا ةلئسملا نم هيلع فج وأ اف مبسم هلوسر

 1 ةئلاثلا ةلئسملاو | 8 « باكر الو لپخ

 ةوسأ مك تناك دق » : ىلاعت هلوق ۲۹ ىلوألا ةلثسم ا

 4م خلا «هعم نذلاو مهاربإ يق ةنسخ | 4 : ةيناثلا ةلثسملا

 نع هللا مكاهني ال, :ىلاعت هلوق | 9 ةثلاثلا ةلئسملا

 t0 « مكولتاقي مل نيذلا | ةلوسز ىلع هللا ءافأ ا١٠ : ىلاعت هلوق
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 ةحغ لا عوضوملا ةحفصلا . عوضوملا

 ها/ ةعيبلا راركت ىف ةنماثلا ةلئسملاو | - اذإ اونمآ نيذلا ل اينو ؛ قلصت موق

 0۸ ةعيبلا ظفل ىف ةعساتلا ةلئسملاو | « نهونحتماف تارجاهم تانمؤملا مكءاج

 لب 4 ابن فصلا ةروص 45 . ... هرز" بيس.:ىف ىلوألا ةلثسملا موب ماسالا رتب ةفيك ى ةرشاعلا قلكمملاوأ |:رك# «.نيناميإب_ملعأ هلل
 مل اونمآ نيذلا اهيأ ايد : ىلاعت هلوق | 6 ( ةيناثلا ةلئسملا
 ٠“ ' خلا « ؟ نولعفت ال ام نولوقت هلجأل ىذلا ىنعملا ىف ةثلاثلا ةلثسملاو
 5 ةعمجلا ةروس ' .:ىف ناخد . نإو ءاسنلا .درت مل
 اذإ اونمآ نيذلا امأ اي» : ىلاعت هلوق ٤۷ طرشلا مومع
 ٠١ الإ  ةعمجلااموي.نم ةولصلا ىدون ۷ ةعبارلا ةلئسملاو
 5 . لوألا ةلثسملا | ۷ مسالا ةلكبللو
 ٠ ةيناثلا هلثسملا| ه١ س ةسداسلا ةلئسملاو
 ٠ ةئلاثلا ةلئسملا | ۲ ةعباسلا ةلئسملاو
 ٦۱ ةعبارلا ةلئسملاو كءاج اذإ ىنا اهيأ ای » : یلاعت هلوق
 5١ ةسماخللا ةلثسملاو .نكرشي ال نأ ىلع كنعيابي تانمؤملا
 0 ' ةسداسلا ةلئسملاو | ۳ ٠ ( ايش هّللاب
 ۳ ةعباسلا ةلئسملاو ٣١| > ... ةعيبلا ةفيقح ىف ىلوألا ةلثسما
 ي ر ر ا, ١ ةنماثلا ةلئسملاو | 55 . ةعيبلا ماسقأ ىف ةيناثلا ةلئسملاو
 هبا. ٠ ةعساتلا ةلئ.ملاو هه ةعيبلا مح ىف ةئلاثلا ةلئسملاو
 2 ةرشاعلا ةلئسملاو |. . ٠ ةعيبلا ةكح ىف ةعبارلا ةلثسملاو
 °0 رم علا طارش ىف تسلا ةا

 ه۷ . ديرملا طئارش ىف ةسداسلا ةلئسملاو
 ٠ ةثراوتملا ةعيبلا نايب ىف ةعباسلا ةلئسملاو

 2 وأ ةراجت اوأر اذإو» : ىلاعت هلوق
 ,٩ « ًامئاق كوكرتو اهيلإ اوضفنا ود

 ١٠ر: اهو زن بيس يف لوألا ةلئبسملا
 ةيناثلا ةلئمملا | 07 ةيفوصلا نيب
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 2 سلا فما ا عوضولا ةضصلا .030 ةحفصلا عوضوملا

 A4 اجو اع يوللا TT احب ول
 ۸٦ ظ رفع ةساخلا ةئشاو | ١١ نوقفانملا ةروس

 A۸ ميرحتلا ةروس | .نوققانما كناج اذإ: : ىلاعت هلوق

 مرمت ل لاي ايد : ىلاعت هلوق ٠١ خلا ؛ ملا لوسرل كنإ دهشن : اولاق
 A۸ « كل هللا لحأ ام مكانقزر ام اوقفنأو د : : ىلاعت هلوق

 اوق اونمآ نيذلا اهيأ ايد : ىلاعت هلوق | ۸ « توملا مك دحأ ىتاي نأ لبق نم
 ۹۲ « ًاران مكيلهأو کفن | ۹ قالطلا ةروس

 ۹۳ ن ةروس ۹ الو زن ببس ىف لوألا ةلثسملا

 98 :موطرخللا ىلع همسنس » :ىلاعت هلوق | 358020 ةيناثلا ةلئسملاو
 ٣ 02020202000 ىلوألا ةلئملا | 9 ا ةثلاثلا ةلئملاو
 r a NNE o ةدارلا ةلفسلاو
 ٩۳ لئاس لأس ةروس 7 اا ر
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